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Ata da Trigésima Nona Sessão Ordinária do Primeiro período da Primeira Sessão 

Legislativa, da Legislatura 2017-2018 da Câmara Municipal de Sobral, realizada 

no dia 03 de julho de 2017. 

 

Presidente – Paulo Cesar Lopes Vasconcelos 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 

 

Aos três (03) dias do mês de julho do ano de 2017, às dezessete horas (17h00min), no 

Plenário Cinco de Julho da Câmara Municipal de Sobral, acontece à trigésima nona 

Sessão Ordinária desta Sessão Legislativa sob a Presidência do Vereador Paulo Cesar 

Lopes Vasconcelos, secretariado pelo edil Francisco Rogério Bezerra Arruda. 

Chegada a hora regimental, o Senhor Presidente autoriza o Senhor Secretário a proceder 

à chamada dos senhores Vereadores. ESTAVAM PRESENTES: Carlos Evanilson 

Oliveira Vasconcelos, Francisco Rogério Bezerra Arruda, Alessandra Ponte de Queiroz 

Miranda, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Ailton Marcos Fontenele Vieira, 

Giuliano Dias Araújo Vasconcelos, Adauto Izidoro Arruda, Vicente de Paulo 

Albuquerque, Joaquim Euclides Feijão Neto, Tiago Ramos Vieira, Cleiton Prado 

Carvalho, José Bonifácio Silva Mesquita, José Crisóstomo Barroso Ibiapina, Francisca 

Ribeiro Azevedo Aguiar, José Oswaldo Soares Balreira Júnior, Estevão Ponte Filho, 

Antônio Oliveira Braga, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante e Romário Araújo de 

Sousa. Em seguida, solicita que todos fiquem de pé para ouvir o hino de Sobral. 

Aprovada a Ata da 38ª Sessão Ordinária. PEQUENO EXPEDIENTE – Foram 

lidas as Correspondências: - Of. nº 235/SEFIN – Secretaria do Orçamento e 

Finanças de Sobral, 28/06/2017 Assunto: Apresenta prestação de contas acompanhada 

da documentação comprobatória referente ao mês de maio de 2017; - Of. nº 

288/2017SECADJ/SSPDS – Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, 

20/06/2017 Assunto: Informações acerca do Ofício 173/17. Foram lidos os Projetos 
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de Lei nº 2087/17, de autoria da Vereadora Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar 

“Fransquinha do Povo” (PMDB) - Assegura matrícula para o aluno portador de 

deficiência locomotora na escola municipal mais próxima da sua residência, no âmbito 

do município de Sobral, e dá outras providências; os Projetos de Lei nº 2088/17 e 

2089/17, de autoria do Poder Executivo Municipal - Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a conceder Auxílio Financeiro ao Derby Club Sobralense para a realização 

do tradicional Grande Prêmio Cidade Sobral, e dá outras providências; - Dispõe sobre a 

criação do programa mais cirurgias mais exames, e dá outras providências. Foi lido o 

Voto de Pesar nº 020/17, de autoria do Vereador Carlos Evanilson Oliveira 

Vasconcelos “Carlos do Calisto” (PDT) - Apresenta Votos de Profundo Pesar em 

memória do senhor Antônio Santana de Souza. Foram lidas as Moções nº 036/17, de 

autoria do Vereador Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos “Carlos do Calisto” 

(PDT), subscrito por: Joaquim Euclides Feijão Neto, Francisca Ribeiro Azevedo 

Aguiar “Fransquinha do Povo”, Ailton Marcos Fontenele Vieira, José Vytal 

Arruda Linhares, Dr. Estevão Ponte Filho, Antônio Oliveira Braga “Galdêncio”, 

Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Francisco Rogério Bezerra Arruda, José 

Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady Bony”, Vicente de Paulo Albuquerque 

“Paulão” e Giuliano Dias Araújo Vasconcelos “Dr. Giu” - Apresenta Votos de 

Congratulações à Escola de Ensino Fundamental e Educação Infantil Leonília Gomes 

Parente, pela passagem dos 48 anos de trabalho educacional no distrito de Jaibaras, 

Sobral-CE; e a Moção nº 037/17, de autoria Vereador Tiago Ramos Vieira (PMDB), 

subscrito por: Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar “Fransquinha do Povo”, Ailton 

Marcos Fontenele Vieira, José Vytal Arruda Linhares, José Oswaldo Soares 

Balreira Júnior “Júnior Balreira”, José Crisóstomo Barroso Ibiapina “Zezão”, 

Giuliano Dias Araújo Vasconcelos “Dr. Giu” e Adauto Izidoro Arruda - Apresenta 

Moção de Congratulações e Aplausos pelos relevantes serviços prestados a comunidade 

por meio do Centro de Capacitação Adalgisa Gomes Ferreira. Foram lidas as 
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Indicações nºs 1322/17 e 1337/17, de autoria do Vereador Joaquim Euclides Feijão 

Neto (PDT) - Indica a troca de lâmpadas queimadas na rua Professora Francisca Félix, 

no bairro Padre Ibiapina, Sobral; e - Indica a instalação da manta asfáltica 

(recapeamento asfáltico) na rua São Francisco, no bairro Terrenos Novos; as Indicações 

nºs 1323/17, 1324/17, 1325/17, 1327/17, 1328/17, 1329/17, 1330/17, 1331/17, 1332/17, 

1333/17, 1334/17, de autoria do Vereador Cleiton Prado Carvalho (PSL) - Indica 

que seja feito o asfalto da rua da Castanhola, no bairro Santa Casa; - Indica que seja 

feita a substituição das lâmpadas atuais pelas lâmpadas de LED, nas ruas Maria da 

Glória e Vila da Conquista, no bairro Sumaré; - Indica que seja feita a substituição das 

lâmpadas atuais pelas lâmpadas de LED, nas ruas Arco Verde e rua Marli, no bairro 

Sumaré; - Indica que seja feita a substituição das lâmpadas atuais pelas lâmpadas de 

LED, nas ruas João Batista Frota e Monsenhor Domingos, no bairro Sumaré; - Indica 

que seja feita a substituição das lâmpadas atuais pelas lâmpadas de LED, nas ruas 

Sebastião Pedreira e Monsenhor José Osmar, no bairro Sumaré; - Indica que seja feita a 

substituição das lâmpadas atuais pelas lâmpadas de LED, nas ruas Vereador José da 

Mata e Ubiratan Bastos, no bairro Sumaré; - Indica que seja feita a substituição das 

lâmpadas atuais pelas lâmpadas de LED, nas ruas Maria Benvinda e rua São José III, no 

bairro Sumaré; - Indica que seja feita a substituição das lâmpadas atuais pelas lâmpadas 

de LED, nas ruas Cônego Joviniano Loiola e Catequista Ana Alexandre, no bairro Padre 

Palhano; - Indica que seja feita a substituição das lâmpadas atuais pelas lâmpadas de 

LED, nas ruas Irmã Zita e Irmã Cira, no bairro Padre Palhano; - Indica que seja feita a 

substituição das lâmpadas atuais pelas lâmpadas de LED, nas ruas Padre Gonçalo e 

Padre Franzone, no bairro Padre Palhano; - Indica que seja feita a substituição das 

lâmpadas atuais pelas lâmpadas de LED, nas ruas Mãe Crispina e Monsenhor José 

Furtado, no bairro Sumaré; a Indicação nº 1326/17, de autoria do Vereador 

Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos” (PRTB) - Indica que seja 

feita uma mobilização por meio de campanhas de vacinação para o combate a Hepatites 
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Virais; as Indicações nºs 1335/17 e 1336/17, de autoria do Vereador José Bonifácio 

de Mesquita “Cumpady Bony” (PR) - Indica, com urgência, um carro compactador de 

lixo para o distrito de Patos no Município de Sobral; - Indica a remoção de rochas que 

se encontram no bairro Caucaia, na rua Monsenhor Linhares no distrito de Aracatiaçu. 

Foram lidos e, automaticamente, aprovados os Requerimentos nºs 127/17, 131/17, 

de autoria do Vereador Cleiton Prado Carvalho (PSL) - Requer que seja contratado 

um vigilante para o reservatório de elevação do SAAE, localizado no conjunto Caiçara; 

- Requer que seja ministrado um curso de ética profissional para os servidores da Casa; 

os Requerimentos nºs 128/17, 129/17, de autoria do Vereador Ailton Marcos 

Fontenele Vieira (SD) - Solicita a instalação de um semáforo no cruzamento das ruas 

Francisco Jacinto F. da Ponte, com 15 de Novembro, no bairro Terrenos Novos; - 

Solicita a instalação de um semáforo e faixa para pedestres na rua Coronel Estanislau 

Frota, no portão de acesso à UFC, Campus Mucambinho; o Requerimento nº 130/17, 

de autoria do Vereador Giuliano Dias Araújo Vasconcelos “Dr. Giu” (SD), 

subscrito por: José Vytal Arruda Linhares, Ailton Marcos Fontenele Vieira, José 

Oswaldo Soares Balreira Jùnior “Júnior Balreira”, José Bonifácio Silva Mesquita 

“Cumpady Bony”, Francisco Rogério Bezerra Aguair, José Crisóstomo Barroso 

Ibiapina “Zezão”, Francisca Vieira Azevedo Aguiar “Fransquinha do Povo”, 

Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, 

Tiago Ramos Vieira e Adauto Izidoro Arruda - Requer a imediata transferência da 

água do açude Taquara, em Cariré-CE, para o açude Ayres de Sousa, no distrito de 

Jaibaras, Sobral-CE; os Requerimentos nºs 136/17, 137/17, 13817, de autoria do 

Vereador Joaquim Euclides Feijão Neto (PDT) - Requer transformar todas as casas 

de taipa, por casas de alvenaria, na localidade de Várzea Redonda no distrito de Bonfim; 

- Requer transformar todas as casas de taipa, por casas de alvenaria no distrito de 

Bonfim; - Requer transformar todas as casas de taipa, por casas de alvenaria na 

localidade de malhadinha no distrito de Bonfim. Foi lido e aprovado, extra pauta, o 
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Requerimento nº 142/17, de autoria do edil Paulo Cesar Lopes Vasconcelos – 

Solicita a realização de uma Sessão Especial, no dia 10 de julho de 2017, para tratar do 

tema: O dia Nacional do Bombeiro. GRANDE EXPEDIENTE – Primeiro orador 

inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o vereador Tiago Ramos Vieira. Saúda os 

presentes. Parabeniza a cidade de Sobral, pelos seus 244 anos. Congratula a guarda 

municipal, pela sua existência em Sobral há 20 anos. Afirma que faltam fardamentos e 

viaturas, para o trabalho dos guardas municipais. Relata que em conversa com um 

guarda municipal, o mesmo lhe informou que a ordem para os guardas responsáveis 

pelo trânsito é que têm que multarem 20 automóveis/dias.  Diz que os guardas estão 

sendo muito criticados, porém com esse relato podemos entendê-los. Salienta que é 

ruim trabalhar sobre pressão. Comenta que é dono de uma empresa de eventos, e que 

por isso admirou-se com o valor pago na contratação da banda Forró Real nos festival 

de Quadrilhas em Sobral, o qual o valor de contratação da banda mencionada foi de R$ 

40.000,00. Diz que o edil José Crisostomo Barroso Ibiapina, contratou a mesma banda 

por R$ 18.000,00. Descreve os valores pagos pelas bandas no Festival de Quadrilhas: 

R$ 30.000,00 Pedro e Benício, Forró Real R$ 40.000,00 e Hiorranes R$ 45.000,00. 

Teceu críticas aos valores pagos nas bandas supracitadas. Salienta a importância do 

recapeamento asfáltico na cidade. Exibe fotos, em power point, de algumas ruas na 

cidade de Sobral que precisam de recapeamento asfáltico. Esclarece qual o papel do 

vereador. Afirma que os edis fazem a solicitação dos projetos, mas que o Executivo é 

órgão responsável para executá-los. Faz um balanço do que protocolou. Menciona os 

projetos de sua autoria que foram desaprovados nas comissões. Ressalta que torce pelo 

desenvolvimento de Sobral. Aparteado pelo edil: José Vytal Arruda Linhares. Segundo 

orador inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o vereador Paulo Cesar Lopes 

Vasconcelos. Cumprimenta os presentes. Salienta o reconhecimento de Sobral como 

região metropolitana pelo IBGE. Descreve os benefícios desse reconhecimento para a 

cidade. Parabeniza o PROCON por um ano de atividades. Menciona o Legislativo em 
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Movimento.  Salienta a importância do Projeto Câmara Solidária. Comunica que 

amanhã será pago a primeira parcela do 13º salário, sem descontos. Informa que na 

segunda parcela será realizado o desconto. Salienta que o prefeito, só, está cumprindo a 

lei nacional de trânsito. Comenta que as pessoas que se sentirem prejudicadas, entrem 

com processos na justiça para ser avaliado cada caso. Descreve os benefícios do mutirão 

de limpeza. Fala da importância da população na limpeza da cidade. Desaprova as 

críticas realizadas em relação as obras realizadas pelo prefeito. Menciona a Tribuna 

realizada do edil Tiago Ramos Vieira, no qual denunciou que os guardas municipais são 

obrigados a multarem todos os dias, contudo afirma que é necessário averiguar os fatos. 

Comunica que os feirantes estão informados sobre as obras no Mercado Central, pois 

esta havendo um trabalho contínuo dos secretários com os feirantes. Salienta que é 

necessário intensificar a segurança na cidade, por isso informa que o prefeito Ivo Gomes 

está investindo naquela. Ressalta que será lido o projeto das cirurgias eletivas. Comenta 

que será preciso a Comissão de Justiça e Redação se reunir esta semana, para que aquele 

projeto seja votado na próxima segunda. Espera que a vila das cirurgias eletivas seja 

zerada até o fim de dezembro. Aparteado pelos edis: José Vytal Arruda Linhares, 

Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante. ORDEM DO DIA – O edil José Oswaldo 

Balreira Soares Junior solicita adiamento de discussão do Projeto de Resolução nº 

168/17, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sobral - Modifica 

artigos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sobral, criando a "Comissão 

Permanente da JUVENTUDE”, na forma que indica e dá outras providências. Pela 

Ordem, Maria Socorro Brasileiro Magalhães solicita que a Comissão de Justiça e 

Redação se reúna esta semana para debater a ampliação do programa de mais cirurgias, 

para que o projeto seja votado na próxima segunda. O Presidente coloca em votação e 

fica acordado que a comissão supracitada irá reunir-se na segunda-feira às 10h00min da 

manhã, na sala das comissões. O Presidente Paulo Cesar Lopes Vasconcelos concede a 

retirada do Projeto de Lei Complementar nº 59/17. Foram aprovados, em votação 
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única, o Projeto de Decreto Legislativo nº 734/17, de autoria do Adauto Izidoro 

Arruda (PMDB), subscrito por: Ailton Marcos Fontenele Vieira, José Vytal 

Arruda Linhares, José Crisóstomo Barroso Ibiapina “Zezão”, Francisca Ribeiro 

Azevedo Aguiar “Fransquinha do Povo”, Romário Araújo de Sousa, Giuliano Dias 

Araújo Vasconcelos “Dr. Giu” e Tiago Ramos Vieira - Outorga o Título de Cidadão 

Honorário de Sobral ao Sr. Hermes José Correa; o Projeto de Decreto Legislativo nº 

735/17, de autoria do Vereador Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos “Carlos do 

Calisto” (PDT) - Concede Menção Honrosa ao empresário Francisco Stênio 

Cavalcante; o Projeto de Decreto Legislativo nº 736/17, de autoria do Vereador José 

Vytal Arruda Linhares (PMDB), subscrito por: Ailton Marcos Fontenele Vieira, 

Adauto Izidoro Arruda, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos”, 

Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Tiago Ramos Vieira, José Bonifácio Silva 

Mesquita “Cumpady Bony”, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar “Fransquinha do 

Povo”, Romário Araújo de Sousa e Alessandra Ponte de Queiroz Miranda - 

Outorga o Título de Cidadania Sobralense a Sra. Eliany Nazaré Oliveira; os Projetos de 

Decreto Legislativo nºs 737/17 e 738/17, de autoria do Vereador Ailton Marcos 

Fontenele Vieira (SD), subscrito por: Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante 

“Camilo Motos”, José Vytal Arruda Linhares, Romário Araújo de Sousa, Dr. 

Estevão Ponte Filho, Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Maria Socorro 

Brasileiro Magalhães, Adauto Izidoro Arruda, José Bonifácio Silva Mesquita 

“Cumpady Bony” e Giuliano Dias Araújo Vasconcelos “Dr. Giu” - Outorga o Título 

de Cidadania Sobralense ao Sr. Pastor José Renato Corrêa do Rosário; - Outorga o 

Título de Cidadania Sobralense ao Sr. Pastor Pedro Pierre de Vasconcelos Júnior.  Pela 

Ordem, José Oswaldo Balreira Soares Junior informa que é necessário para o Projeto de 

Lei Complementar nº 59/17, uma audiência pública, por isso solicita a retirada do 

Projeto de Lei Complementar nº 59/17, de autoria do Poder Executivo Municipal - 

Institui o Parcelamento Administrativo de Débitos do Município de Sobral/CE (PADE). 
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Foram aprovadas, em votação única e em bloco, a Moção nº 034/17, de autoria da 

Vereadora Maria Socorro Brasileiro Magalhães (PDT), subscrita por: Joaquim 

Euclides Feijão Neto, José Vytal Arruda Linhares, Cleiton Prado Carvalho, Tiago 

Ramos Vieira, Alessandra Ponte de Queiroz Miranda e José Bonifácio Silva 

Mesquita “Cumpady Bony” - Apresenta Moção de Congratulações ao escritor César 

Barreto Lima e ao co-autor Saulo Barreto Lima pelo lançamento do livro biográfico do 

Pe. José Palhano de Sabóia, no Município de Sobral; e a Moção nº 035/17, de autoria 

do Vereador Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos” (PRTB), 

subscrita por: Ailton Marcos Fontenele Vieira, Vicente de Paulo Albuquerque 

“Paulão”, José Crisóstomo Barroso Ibiapina “Zezão”, Maria Socorro Brasileiro 

Magalhães, Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos “Carlos do Calisto”, Cleiton 

Prado Carvalho, Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, José Bonifácio Silva 

Mesquita “Cumpady Bony” e Adauto Izidoro Arruda - Apresenta Moção de 

Congratulações e Aplausos pela passagem do Dia Nacional do Vigilante, que é 

comemorado no dia 20 de junho. Com a palavra o Presidente Paulo Cesar Lopes 

Vasconcelos convida o Prefeito Ivo Ferreira Gomes. Em seguida o Prefeito inicia sua 

fala saudando os presentes. Agradece a oportunidade. Fala da vinda dos secretários. 

Comenta que durante essa semana esta tendo encontros para debater temas relevantes 

para Sobral. Comunica que durante a semana irá para os distritos para ouvir as 

expectativas das pessoas para os próximos quatro anos. Esclarece o que é o plano 

plurianual. Menciona os temas debatidos nos encontros da semana passada: esporte, 

cultura, lazer, saúde, meio ambiente, segurança pública, direitos humanos, geração de 

emprego e renda. Informa que visitará os distritos para expor a população o trabalho que 

está realizando. Demonstra felicidade ao fazer parte do legislativo. Fala do respeito que 

tem pelos edis. Salienta que foi felicito, pois sucedeu uma gestão, na qual muitas obras 

serão continuadas durante a sua gestão e, também, porque choveu. Ressalta o peso da 

responsabilidade de ser prefeito e a preocupação com o abastecimento de água na 
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cidade. Diz que começou um governo, no qual não tinha dívidas. Faz uma comparação, 

entre o início do ano e no mês atual, do número de água nos açudes Jaibaras, Araras e 

Taquara. Esclarece os motivos dos problemas no abastecimento de água na cidade. 

Comunica que irá comprar mais uma estação de tratamento de água. Menciona a 

reforma administrativa. Afirma que a reforma administrativa foi necessária para 

apresentar ao governo estadual e federal projetos estruturantes do município. Fala da 

posse de mais 500 servidores públicos concursados. Informa que haverá concurso para 

nível superior no fim do ano. Fala do salário dos servidores, dos agentes de trânsito e da 

guarda municipal. Salienta a abertura do Programa Sobral no Enem. Esclarece como 

funcionará o programa mencionado anteriormente. Comunica que foi antecipado o 

salário dos servidores para o primeiro dia útil do mês e o pagamento da primeira parcela 

do décimo terceiro salário no mês de julho.  Informa como será comemorado o 

aniversário de Sobral. Enumera as inaugurações que serão realizadas durante o mês de 

julho, tais como: CSF Santo Antônio, CSF Caioca, Centro de Educação Infantil no 

Sinhá Saboia, primeira semana de arte urbana, entre outros. Exibe, em power point, 

fotos da reurbanização do parque da cidade, das duas Lagoas da Fazenda, boulevard do 

Arco, margem esquerda do Rio Acaraú, Parque da Estação Ferroviária, Escola de Belas 

Artes, Terminal de Transporte Regional, entre outras. Comunica que realocará os 

vendedores ambulantes. Teceu críticas a violência na cidade. Exibe fotos, em power 

point, dos projetos supracitados. Comenta que está exigindo das construtoras que seja 

plantadas árvores. Salienta que estimulará o crescimento da cidade na vertical. Ressalta 

os planos para a educação, tais como: a aplicação do PISA. Ato contínuo fala dos 

projetos na área da saúde: entrega de ambulâncias, retomada das obras da UPA. 

Menciona os problemas no trânsito. Esclarece que irá fazer as leis serem cumpridas. 

Explica qual o motivo das blitzes. Informa que não multara os automóveis com 

documentos atrasados, mas que é necessário a pessoa apresentar documento do 

automóvel. Ressalta que, durante o seu mandado, não irá retirar nenhuma multa. 



10 

 

Menciona a necessidade de reequipar a guarda e da importância de instalar mais 20 

câmeras. Ressalta que está a procura de armas de fogo, de automóveis roubados, tráfico 

de drogas. Salienta a necessidade da mudança na postura da população. Afirma que é 

difícil resolver os problemas que o dinheiro não compra, como a mudança de 

comportamento da população; mas que é mais fácil solucionar os problemas que o 

dinheiro compra, como a compra de compactadores. Teceu críticas aos motoristas que 

dirigem embriagados e sem capacetes.  Comunica que irá ter um pequeno estoque dos 

remédios de nível estadual e federal, e que irá disponibilizar os remédios de nível 

municipal. Esclarece que os servidores públicos devem tratar a população bem, caso 

ocorra o contrário o mesmo sofrerá sindicância. Afirma que gentileza gera gentileza. 

Comunica que estás solicitando aos grandes empreendedores que invistam na 

arborização da cidade, tal como: criação do banco de mudas; a elaboração do jardim 

botânico do semiárido, no antigo terreno do IBAMA; reurbanização do Rio Oiticica. 

Menciona que deseja construir em frente a igreja de Nossa Senhora de Fátima o 

complexo da polícia rodoviária federal, em conjunto com o novo escritório do DNIT. 

Salienta que se ofereceu para fazer duas parcerias com a CONAB e com o DNIT para 

construir uma passarela no Alto do Cristo. Com relação ao desenvolvimento econômico, 

relata os benefícios da Rede Sim e a compra de um software que facilitará a abertura de 

empresas pela internet.  Descreve o projeto para a reforma no Mercado Central. Informa 

que o Mercado Central fechará no domingo a tarde e na segunda, dia 10/07/2017, para 

ser lavado e dedetizado. Comunica que tem uma proposta de realizar um 

estacionamento no subterrâneo na Praça de Cuba e na Praça do Quartel. Fala da 

valorização do centro histórico sobralense. Comenta do apoio ao Guarani de Sobral. 

Descreve o Plano de Mobilidade Urbana. Menciona a licitação da reforma na Praça 

Dom Jeronimo. Em seguida, o edil Giuliano Dias Araújo Vasconcelos indaga sobre o 

fornecimento de água nos distritos. Teceu críticas a falta de consenso de alguns guardas 

ao fazerem a abordagem durante as blitzes. Faz o relato de um taxista que foi multado, 
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ao ajudar uma cadeirante ao entrar no seu táxi. Interpela sobre a lei do uso e ocupação 

do solo, sobre a demanda de estacionamento em Sobral e se há algum projeto para 

combater os moto-taxistas piratas. Ato contínuo, o prefeito explica que é mais 

complicado resolver de imediato à falta de água nos distritos. Informa que a Cagece 

ampliou a captação de água no Jaibaras. Narra à abordagem de alguns homens da 

equipe do RAIO no festival de quadrilhas. Comunica que não passará a mão na cabeça 

de ninguém, mas que não compartilha da ideia que bandido bom é bandido morto, mas 

que acredita na premissa que bandido bom é bandido preso. Ressalta que a guarda 

precisa está próximo da população, não para humilhar os pobres, os negros, os que têm 

tatuagens, mas para oferecer segurança. Fala que o plano de mobilidade está sendo 

estudado, e que na sua gestão a prioridade é o pedestre. Diz que há mais carros do que a 

cidade pode suportar. Crítica o valor no preço da carteira de habilitação. Ressalta que as 

pessoas estão com medo de andar a pé nas ruas, por causa da violência e por falta de 

arborização. Salienta o seu compromisso com a implantação do taxímetro. Logo após, o 

edil Tiago Ramos Vieira menciona a importância de amurar os terrenos baldios. Indaga 

sobre a política de geração de emprego e renda. Com a palavra o Senhor Ivo Ferreira 

Gomes, informa os proprietários de terrenos baldios estão sendo notificados para 

amurarem os terrenos e realizarem a limpeza, sob pena de aplicação. Em relação à 

geração de emprego e renda, salienta a importância do empreendedorismo local. 

Comenta que a maior fonte de renda é da iniciativa privada, mas que com o país em 

crise os investidores ficam receosos de investirem. Diz que no fim da semana irá 

receber dois investidores para avaliar os empreendimentos deles. Crítica a doação de 

terrenos ou a concessão dos mesmos. Informa que aceita sugestões para esse problema. 

Menciona programa de empregos para jovens, através das startups. Ressalta a 

importância da construção civil, na geração de emprego e renda de mão de obra não 

qualificada. Afirma que viu uma oportunidade no mutirão de limpeza, ao contratar 

pessoas acima de 35 anos, mesmo que por tempo determinado. Seguidamente, a 
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vereadora Alessandra Ponte de Queiroz Miranda interpela se o prefeito tem pretensão de 

modificar a RENAME (Relação de Medicamentos Essenciais) e se já tem uma solução 

para a lotação da maternidade da Santa Casa de Sobral. Fala da importância de trabalhar 

o contexto familiar na população. Ato contínuo, o Senhor Ivo Ferreira Gomes diz que 

tem como prioridade acabar com as cirurgias eletivas, com a falta de medicamentos e a 

humanização do atendimento nos CSF’s. Menciona que o CSF da Coelce terá de 

funcionamento durante a noite. Comunica que pretende resolver primeiro os 

compromissos de campanha. Teceu críticas aos distritos e municípios que permitem que 

os motociclistas dirijam sem capacetes, pois referenciam seus pacientes para Sobral, e 

dessa forma a população sobralense fica sem atendimento digno os hospitais devido à 

superlotação. Salienta que devido à situação mencionada anteriormente, acionará o 

Ministério Público, a Secretaria de Saúde Estadual e a Comissão Tripartite para terem 

ciência do que ocorre.  Afirma que há muita corrupção na saúde. Informa que colocará 

um aparelho que irá avaliar a satisfação da população em relação ao atendimento 

público. Continuamente, o vereador José Oswaldo Soares Balreira Junior sugere a 

retirada da estação do metrô da boulevard do Arco e a interligação com a empresa de 

ônibus. Menciona a lei dos contêineres, a lei da carga e descarga. Solicita implantação 

de semáforo e de iluminação na Av. Fernandes Távora.  Propõe uma praça no Alto da 

Rolinha e na Rua Maria Eneida. Em seguida, Ivo Ferreira Gomes diz que deseja retirar a 

estação do metrô da boulevard do Arco e realocá-la em frente ao antigo Chicão Dois 

Mil. Diz que está avaliando qual empresa irá ser responsável pelo metrô. Comenta sobre 

a questão dos contêineres. Informa que irá construir 30 ou mais praças. Logo após, o 

edil Ailton Marcos Fontenele Vieira comenta sobre a abordagem do RAIO mencionada 

pelo prefeito. Fala da importância da guarda armada. Interpela sobre o plano de cargos e 

carreiras dos guardas da polícia militar. Interpela sobre a liberação para venda de 

terrenos e saneamento básico no Renato Parente. Com a palavra, o Senhor Ivo Ferreira 

Gomes  relata sua experiência ao residir nos EUA. Ressalta o trabalho da polícia, porém 
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afirma que o jovem negro e pobre não pode ser considerado bandido. Narra, 

detalhadamente, como foi à abordagem do RAIO no festival de quadrilhas. Diz que não 

tomara a decisão, sozinho, de armar a guarda municipal. Fala da importância da 

discussão desse tema. Comunica que o plano de cargos e carreiras dos guardas será 

negociado. Crítica o fardamento utilizado pela guarda. Diz que só irá liberar os 

loteamentos, caso as empresas privadas se comprometam com Sobral. Informa que uma 

empresa privada, já se comprometeu em fazer um reservatório de água e uma praça no 

Renato Parente. Ressalta que não é justo a pessoa pobre pagar os luxos das pessoas 

ricas, era para ser o contrário. Salienta que é necessário viver em comunidade. Comenta 

que a prefeitura não tem a verba necessária para realizar o saneamento do bairro 

supracitado, que provavelmente solicitará um empréstimo de R$50.000.000,00, no qual 

70% das verbas será para saneamento em Sobral. Seguidamente, Francisco Ivonilton 

Camilo Cavalcante solicita que sejam avaliados com carinho os problemas na Avenida 

Fernandes Távora. Indaga se não há a possibilidade de colocar um bondinho interligado 

da Estação ao Alto do Cristo, qual seria a possibilidade de haver uma lanchonete no 

mesmo local. Interpela sobre como ficará os campos na Estação e qual a probabilidade 

de ter uma areninha no bairro Sinhá Saboia. Questiona se poderia ser criada uma 

maternidade na Unidade Mista. Logo após, o Prefeito afirma que pensou em colocar 

uma escada rolante ligando a Estação ao Alto do Cristo, mas que está sendo avaliada 

essa situação. Comenta que a própria população poderia abrir uma lanchonete, no bairro 

mencionado. Fala da sua experiência em Medelin, e como é realizada a mobilidade 

urbana lá.  Ressalta que não é favor dos loteamentos, pois afastam as pessoas dos 

serviços públicos. Salienta que pretende conversar com a população do bairro Sinhá 

Saboia, sobre a questão da quadra de esportes. Diz que irá construir um espaço no 

Suvaco da Cobra para lazer. Comenta que a Unidade Mista deixará de atender urgência 

e emergência, e que será debatido qual será a sua finalidade. Ato contínuo, Antônio 

Oliveira Braga parabeniza o prefeito e seus secretários, pelo trabalho que está sendo 
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realizado. Com a palavra, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar solicita atenção e uma 

ambulância para o distrito de São José do Torto.   Ivo Ferreira Gomes comunica que 

está construindo um ginásio para o distrito supracitado e um novo Posto de Saúde. 

Solicita ao secretário de saúde que ceda uma das novas ambulâncias para o São José do 

Torto. Em seguida, José Crisostomo Barroso Ibiapina solicita uma praça, um 

miniestádio e saneamento para Caracará. Teceu críticas aos loteamentos.  Logo após, o 

Prefeito diz que fará as praças necessárias esse ano. Esclarece a situação dos 

miniestádios. Comunica que está em discussão com o Ministério Público para conseguir 

uma adutora no Jordão. Relata a dificuldade de conseguir mais financiamento para 

saneamento, junto ao Ministério das Cidades. Diz que saneará Caracará e Jaibaras. 

Comenta que tem um compromisso com Jaibaras e Taperuaba de transformar os 

maiores CSF’s em Unidades Mistas. Teceu críticas a expansão do perímetro urbano 

sobralense. Indigna-se com o desmatamento realizado pelo Loteamento Granville. 

Analisa criticamente a mobilidade urbana sobralense. Exibe, em power point, fotos do 

perímetro urbano de Sobral. Em seguida, Cleiton Prado Carvalho indaga como o 

prefeito avalia os projetos de lei e indicações realizados pelo Legislativo. Analisa 

criticamente um projeto de lei complementar de 2013, no qual dá nomes as ruas, porém 

não está sendo cumprido. Interpela sobre a construção de um CSF no bairro Dom José. 

Com a palavra, Ivo Ferreira Gomes afirma que irá fazer cumprir os bons projetos. 

Informa que não aprovará mudança em nome de rua. Salienta que será construído um 

CSF no bairro Dom José. Comunica que este em licitação um Centro de Associação 

Esportiva, para o bairro mencionado.  Ato contínuo, Romário Araújo de Sousa interpela 

sobre a possibilidade de revitalização no Rio Acaraú do bairro Tamarindo. Indaga sobre 

a construção de um miniestádio, de uma quadra esportiva e da reforma da praça do 

Tamarindo. Seguidamente, o Prefeito diz que pretende trabalhar no Rio Acaraú da 

mesma maneira que na Lagoa da Fazenda, com jardim filtrante. Afirma que se tiver 

espaço no Tamarindo irá fazer um miniestádio lá e que construirá uma nova praça no 
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bairro mencionado. Em seguida, Maria Socorro Brasileiro Magalhães solicita que tenha 

médicos durante os festejos de Taperuaba. Informa que quatro praças foram licitadas 

para Taperuabas, porém não foram construídas. Teceu críticas as estradas vicinais. Com 

a palavra, o Prefeito solicita ao Secretário Davi que avalie todos os projetos que foram 

licitados e não foram realizados. Logo após, Vicente de Paulo Albuquerque solicita que 

seja reformada a quadra de Patriarca e internet nos distritos. Comenta que há 16 famílias 

sem água em Patos. Ivo Ferreira Gomes comunica que reformará a Praça de Vassouras. 

Informa que conversará com a comunidade de Patriarca sobre a relação dessa praça. 

Solicita ao Senhor Marcos que veja essa situação de Patos. Comenta que irá instalar 

internet grátis nas praças. Ato contínuo, Francisco Rogério Bezerra Arruda interpela 

sobre os calçamentos licitados, Praça Santo Antônio, abastecimento de água nos Sítios 

Jardim e Tanks, a possibilidade de construção de um CSF no Baracho e uma nova 

ambulância. Seguidamente, Ivo Ferreira Gomes afirma que está pronto para atender a 

essas reivindicações. Comunica que as situações relacionadas com água passarão pelo 

SAAE. Informa que o secretário de saúde está licitando uma empresa para construção 

de prédios exclusivos para a Secretária de Saúde. Comunica que irá construir a estrada 

de São Vicente. Ato contínuo, Paulo Cesar Lopes Vasconcelos agradece a presença dos 

secretários, do prefeito e dos vereadores. Fica a disposição do Poder Executivo. Nada 

mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerra os trabalhos da presente Sessão 

convocando a todos para a próxima Sessão Ordinária. E, para constar, esta ata foi 

lavrada, discutida e assinada pela Mesa Diretora desta Casa Legislativa. 
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