
Ata da Quinquagésima Quinta Sessão Ordinária do Segundo período da Primeira 

Sessão Legislativa, da Legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Sobral, 

realizada no dia 11 de setembro de 2017. 

 

Presidente – Paulo Cesar Lopes Vasconcelos 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 

 

Aos onze (11) dias do mês de setembro do ano de 2017, às dezessete horas (17h00min), 

no Plenário Cinco de Julho da Câmara Municipal de Sobral, acontece à quinquagésima 

quinta 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: Alessandra Ponte de 

Queiroz Miranda, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Ailton Marcos Fontenele 

Vieira, Cleiton Prado Carvalho, José Crisóstomo Barroso Ibiapina, Antônio Oliveira 

Braga, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante, José Bonifácio Silva Mesquita, Joaquim 

Euclides Feijão Neto, Tiago Ramos Vieira, José Oswaldo Soares Balreira Júnior, José 

Vytal Arruda Linhares, Giuliano Dias Araújo Vasconcelos, Adauto Izidoro Arruda, 

Romário Araújo de Sousa, Francisco Rogério Bezerra Arruda, Carlos Evanilson 

Oliveira Vasconcelos, Estevão Ponte Filho e Vicente de Paulo Albuquerque. 

AUSENTE: Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar. Pela Ordem, Adauto Izidoro Arruda 

lamenta o falecimento do ex-vereador Francisco Candido do Nascimento. Ata da 54º 

Sessão Ordinária aprovada. PEQUENO EXPEDIENTE – Foram lidos os Projetos 

de Indicação nº 124/17, de autoria do Vereador Paulo César Lopes Vasconcelos 

(PDT) - Indica as alterações da Lei Complementar nº 33 de 15 de dezembro de 2010, 

Lei Complementar nº 035 de 13 de junho de 2012 e Lei Complementar nº 043 de 23 de 

dezembro de 2014, denominando de bairro Jocely Dantas de Andrade Torres, a 



circunscrição que indica, e dá outras providências; e o Projeto de Indicação nº 125/17, 

de autoria do Vereador Tiago Ramos Vieira (PMDB) - Cria o Programa IPTU 

VERDE e autoriza a concessão de desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano – 

IPTU como incentivo ao uso de tecnologias ambientais sustentáveis. Foi retirado pelo 

Poder Executivo Municipal o Projeto de Lei nº 2128/17, de autoria do Poder Executivo 

Municipal - Reestrutura o cargo de Fiscal Superior de Urbanismo e cria a carreira de 

Especialista em Urbanismo e Meio Ambiente, e dá outras providências. Foram lidos os 

Projetos de Lei nº 2119/17, 2120/17, 2121/17, 2122/17, de autoria do Poder 

Executivo Municipal - Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio 

financeiro a Associação Província São Francisco das Chagas do Ceará e Piauí para a 

realização dos festejos de São Francisco de 2017, e dá outras providências; - Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro para organizações da 

sociedade civil, sem fins lucrativos, definidas nesta Lei, para fomentar o 

desenvolvimento de atividades de cunho social e de interesse coletivo, e dá outras 

providências; - Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro a 

Associação Liga Sobralense de Futebol para a execução da Copa Sobral de Futebol e 

Campeonato Sobralense de Futebol na categoria Sub-20, e dá outras providências, - 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro a Associação Liga 

Sobralense de Futebol de Salão para a execução do Campeonato Sobralense de Futsal 

de 2017, e dá outras providências; e o Projeto de Lei nº 2123/17, de autoria do 

Vereador Ailton Marcos Fontenele Vieira (SD) - Dispõe sobre a proibição do corte 

do serviço de fornecimento de água no município, e dá outras providências. Foi lido e, 

automaticamente, aprovado o Voto de Pesar nº 028/17, de autoria do Vereador José 

Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady Bony” (PR) - Apresenta Votos de Profundo Pesar, 

em memória da Sra. Maria Júlia de Lima Leitão. Pela Ordem, Francisco Rogério 

Bezerra Arruda sugere que a Comissão para debater o Projeto de Lei nº 2119/17. O 

Presidente da Comissão Vicente de Paulo Albuquerque confirma a reunião da Comissão 



amanhã às 10h00min da manhã, para debater, somente, o projeto supracitado. Pela 

Ordem, José Oswaldo Soares Balreira Junior ressalta que a Comissão deverá discutir, 

somente, o Projeto de Lei nº 2119/17. Foram lidas as Indicações nºs 1561/17, 

1562/17, 1563/17, 1564/17, 1572/17, de autoria da Vereadora Alessandra Ponte de 

Queiroz Miranda (PDT) - Indica a substituição das lâmpadas atuais por lâmpadas de 

LED na rua Mont’Alverne, conhecida como Beco das Marrecas, no bairro Derby Clube, 

Sobral-CE; - Indica uma areninha no campo de futebol do Novo Recanto, localizado na 

rua São Caio, Quadra 9, no bairro Novo Recanto, Sobral-CE; - Indica a construção de 

um calçadão na rua Mont’Alverne, conhecida como Beco das Marrecas, no bairro 

Derby Clube, Sobral-CE; - Indica uma academia ao ar livre no início do calçadão da rua 

Tubiba, no bairro Sumaré, Sobral-CE; - Indica a colocação de poste de iluminação na 

rua Maria Carmelita Moura (ao lado da Igreja Adventista), no bairro Recanto I, Sobral-

CE; as Indicações nºs 1566/17, 1567/17, 1568/17, 1569/17, de autoria do Vereador 

Francisco Rogério Bezerra Arruda (PP) - Indica a conclusão do calçamento do sítio 

Santo Antônio de Baixo, no distrito de Jordão, Sobral-CE; - Indica a construção de uma 

academia popular de saúde para o sítio São Francisco no distrito de Jordão, Sobral-CE; - 

Indica a construção de uma academia popular de saúde para o sítio São Joaquim no 

distrito de Jordão, Sobral-CE; - Indica a perfuração e instalação de um poço profundo 

para a localidade do sítio Casa Forte, no distrito de Baracho, Sobral-CE; a Indicação nº 

1570/17, de autoria do Vereador Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos “Carlos do 

Calisto” (PDT) - Indica a construção de uma praça com parque infantil no terreno em 

frente a Escola Estadual Ayres de Sousa, localizado no bairro José Maria Félix (antigo 

Alto Alegre), distrito de Jaibaras, Sobral-CE; a Indicação nº 1571/17, de autoria do 

Vereador Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão” (PSD) - Indica a reforma da 

praça Sebastião Guimarães Cavalcante na rua Viriato de Medeiros (em frente a Igreja da 

Saúde), Sobral-CE; a Indicação nº 1573/17, de autoria do Vereador Cleiton Prado 

Carvalho (PSL) - Indica que sejam plantadas árvores comuns frutíferas nas margens 



das avenidas, praças, campos de futebol e que sejam doadas para a população 

sobralense, árvores frutíferas enxertadas para que sejam plantadas em suas residências 

como em jardins e quintais; a Indicação nº 1574/17, de autoria do Vereador Adauto 

Izidoro Arruda (PMDB) - Indica que instalem, obrigatoriamente pontos de acesso sem 

fio à internet em todos os orelhões públicos da cidade de Sobral-CE. GRANDE 

EXPEDIENTE – Primeiro orador inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o 

vereador José Vytal Arruda Linhares. Saúda os presentes. Ressalta que o público 

presente nas sessões está diminuindo. Comenta sobre a possibilidade de coligação entre 

o PMDB e o PDT. Diz que algumas pessoas comentam que a política é dinâmica, mas 

afirma que a política é feita por políticos pilantras. Salienta que está tentando se 

aposentar mais cedo. Afirma que não haverá a coligação mencionada anteriormente. 

Almeja que seja aprovado o mais votado, para que assim o mais fraco desvencilhe-se. 

Comenta sobre o jantar entre o Doutor Guimarães e o Senhor Wellington.  Comunica 

que o político mencionado não engana ninguém. Relembra um almoço entre o edil José 

Oswaldo Soares Balreira Junior e o Doutor Guimarães. Salienta que são necessárias 

novas pessoas na política. Teceu críticas à ação dos guardas de trânsito no dia 

07/09/2017, os quais interceptaram dois ônibus com moradores do Nova Caiçara, que 

queriam protestar pela falta de água naquele bairro. Comenta que os guardas estão 

multando caminhões em locais de carga e descarga. Fala da importância do direito das 

pessoas de se manifestarem. Reitera que nenhuma pessoa aceitaria faltar água em suas 

casas durante tanto tempo. Relata que os guardas de trânsito arrecadaram em média 

R$800,00 em multas em frente ao seu comércio. Menciona que há uma fábrica de 

multas em Sobral. Indaga qual o valor arrecado em multas nesses dois meses. Salienta 

que não há educação no trânsito em Sobral. Analisou criticamente a falta de água no 

Novo Caiçara. Afirma que o Prefeito Ivo Gomes deve construir uma adutora 

interligando a ETA (Estação de Tratamento de Água) do Sumaré para o Novo Caiçara. 

Teceu críticas ao, possível, aumento de 12% na tarifa de água. Ressalta que deram 



direito ao Prefeito, para por meio de decreto autorizar o aumento na tarifa de água. 

Interpela qual o papel do vereador. Comenta que nos países de primeiro mundo, nos 

quais a educação é a melhor o índice de violência é baixo, mas que isso não se vê em 

Sobral. Relembra que a educação sobralense é a melhor no Brasil, mas que os índices de 

violência são desenfreados. Menciona a importância de trabalhar a segurança em 

Sobral. Diz que é necessário envolver os jovens com projetos sociais. Fala que o 

secretário de esportes é ineficiente. Comenta sobre os valores gastos com o balé da 

Rússia e na meia maratona. Aparteado pelos edis: José Oswaldo Soares Balreira Junior, 

Ailton Marcos Fontenele Vieira, José Crisostomo Barroso Ibiapina, Adauto Izidoro 

Arruda. Não houve inscrição para uso das demais Tribunas. ORDEM DO DIA – 

Após discussão foi aprovado o Requerimento nº 128/17, de autoria do Vereador 

José Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady Bony” (PR) - Requer a construção de um 

mercado público com 10 blocos no centro de Aracatiaçu, pertencente ao município de 

Sobral. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerra os trabalhos da presente 

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

discutida e assinada pela Mesa Diretora desta Casa Legislativa. 

 

 


