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Ata da Trigésima Sétima Sessão Ordinária do Primeiro período da Primeira 

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

realizada no dia 26 de junho de 2017. 

 

Presidente – Paulo Cesar Lopes Vasconcelos 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 

 

Aos vinte e seis (26) dias do mês de junho do ano de 2017, às dezessete horas 

(17h00min), no Plenário Cinco de Julho da Câmara Municipal de Sobral, acontece à 

trigésima sétima 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. Aprovada a Ata da 36ª Sessão Ordinária. PEQUENO 

EXPEDIENTE – Foram lidas as Correspondências: - Of. nº 010/2017 PDT – 

Presidente do Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista, 

21/06/2017. Assunto: Indica a Vereadora Maria Socorro Brasileiro Magalhães como 

Líder do PDT na Câmara Municipal; - Of. nº 336/2017-SDHAS – Secretaria dos 

Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social, 20/06/2017. Assunto: Resposta às 

Indicações nº 942 e 943/17, de autoria da vereadora Maria Socorro Brasileiro 
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Magalhães e Indicação nº 789/17 do vereador Cleiton Prado Carvalho; - Of. nº 

361/2017-SESEC – Secretaria da Segurança e Cidadania, 16/06/2017. Assunto: 

Resposta ao Of. Nº 297/17, que trata da Indicação nº 1203/17 do vereador Francisco 

Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos”. Foram lidos os Projetos de Lei nºs 

2083/17, de autoria da Vereadora Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar 

“Fransquinha do Povo” (PMDB) - Dispõe sobre a retirada da ENTREVISTA dos 

editais para seleção e concurso público no âmbito do Município de Sobral, e dá outras 

providências; os Projetos de Lei nºs 2084/17 e 2085/17, de autoria do Vereador 

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

de fornecimento de energia elétrica e água no município, e dá outras providências; - 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de banheiros masculinos e femininos, bem 

como de bebedouros de água potável, nas agências bancárias do município. Foi lido o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 740/17, de autoria do Vereador Carlos Evanilson 

Oliveira Vasconcelos “Carlos do Calisto” (PDT) - Concede Menção Honrosa à 

Escola Estadual de Ensino Médio Ayres de Sousa, do distrito de Jaibaras, Sobral-CE. 

Foram lidas as Moções nºs 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 
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“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. Foram lidas as Indicações nºs 1289/17, 1290/17, 1291/17, 1292/17, 1293/17, 

1294/17, 1295/17, 1296/17, 1302/17, 1303/17, 1304/17, de autoria do Vereador José 

Oswaldo Soares Balreira Júnior “Júnior Balreira” (PMDB) - Indica com urgência, 

pavimentação com pedras tosca (calçamento) para a rua Sebastião Pereira Mota, Corte 

8; - Indica com urgência, saneamento básico para a rua Sebastião Pereira Mota, Corte 8; 

- Indica com urgência, pavimentação com pedras tosca (calçamento) para a rua Marlene 

Diogo Duarte, Corte 8; -Indica com urgência, saneamento básico para a rua Marlene 

Diogo Duarte, Corte 8; - Indica com urgência, saneamento básico para a rua Irismar 

Lopes de Araújo, Corte 08; - Indica com urgência, pavimentação com pedras tosca 

(calçamento) para a rua Irismar Lopes de Araújo, Corte 08; - Indica com urgência, 

saneamento básico para a rua Margarida Quinto Guilherme, Corte 08; - Indica com 

urgência, pavimentação com pedras tosca (calçamento) para a rua Margarida Quinto 

Guilherme, Corte 08; - Indica com urgência a limpeza (desmatamento) do calçadão na 

Avenida Sancho Canafístula, bairro da Estação; -  Indica com urgência, saneamento 

básico para a rua Luiz Batista dos Santos, Corte 08; - Indica com urgência, 

pavimentação com pedras tosca (calçamento) para a rua Luiz Batista dos Santos, Corte 

08; a Indicação nº 1297/17, de autoria do Vereador Tiago Ramos Vieira (PMDB) - 

Indica que seja feita a drenagem na rua 04, com a Avenida B, no bairro COHAB II; a 

Indicação nº 1298/17, de autoria do Vereador Joaquim Euclides Feijão Neto (PDT) 

- Indica com urgência, asfalto para a rua Francisco Rodrigues de Almeida, no bairro 

Alto da Expectativa, Sobral-CE; as Indicações nºs 1299/17, 1300/17, 1301/17, de 

autoria da Vereadora Maria Socorro Brasileiro Magalhães (PDT) - Indica com 

urgência, o recapeamento asfáltico na rua Manoel Ezequiel, no distrito de Taperuaba, no 

município de Sobral-CE; - Indica com urgência, o recapeamento asfáltico com início na 

Av. Nossa Senhora do Carmo, culminando na Av. Júlio Ferreira, no bairro Vassouras, 
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no distrito de Taperuaba, no município de Sobral-CE; - Indica com urgência o 

arruamento de rua – Sem Denominação Oficial (SDO), próxima ao sindicato, bairro 

Eufrasino Bastos, na área que dá acesso à Escola de Tempo Integral, no distrito de 

Taperuaba, no município de Sobral-CE; as Indicações nºs 1305/17, 1316/17, de 

autoria do Vereador Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos” 

(PRTB) - Indica o envio do carro fumacê, disponibilizado através do órgão das 

zoonoses do município de Sobral, para a localidade de Sabonete, no distrito de 

Caracará, haja vista os focos e registros do mosquito transmissor da dengue, o Aedes 

Aegypti; - Indica a verificação da placa de propaganda do posto de gasolina São 

Domingos, que dá acesso a Avenida Monsenhor Aloísio Pinto; as Indicações nºs 

1306/17, 1307/17, 1308/17, de autoria do Vereador Cleiton Prado Carvalho (PSL) - 

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

Renato Parente e Valéria, no bairro Sumaré; - Indica que seja feita a substituição das 

lâmpadas atuais pelas lâmpadas de LED, nas ruas Nova e Dona Maria Motão, no bairro 

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

LED, nas ruas São Judas Tadeu e Travessa Valdemar, no bairro Sumaré; a Indicação nº 

1309/17, de autoria do Vereador Giuliano Dias Araújo Vasconcelos “Dr. Giu” (SD) 

- Indica a pavimentação asfáltica da rua Princesa Isabel, situada no bairro Alto da 

Expectativa, Sobral-CE; as Indicações nºs 1310/17, 1312/17, 1313/17, 1314/17, 

1315/17, de autoria do Vereador Dr. Estevão Ponte Filho (PP) - Indica a manutenção 

e a colocação da malha asfáltica (recapeamento) na extensão da Avenida João Antunes, 

no bairro Dom José; - Indica a colocação de placas de sinalização de trânsito, na 

extensão da rua Fransquinha Frota, no bairro Dom José; - Indica a colocação de placas 

de sinalização de trânsito, na extensão da rua José Sabóia Neto, no bairro Dom José; - 

Indica a colocação de placas de sinalização de trânsito, na extensão da rua Prefeito 

Jerônimo Prado, no bairro Dom José; - Indica a manutenção e a colocação da malha 

asfáltica (recapeamento) na extensão da rua Fransquinha Frota, no bairro Dom José; a 
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Indicação nº 1311/17, de autoria do Vereador Ailton Marcos Fontenele Vieira (SD) 

- Indica pavimentação da rua Tuiuti, situada no bairro Sinhá Sabóia. Foram lidos e, 

automaticamente, aprovados os Requerimentos nº 124/17, de autoria da Vereadora 

Maria Socorro Brasileiro Magalhães (PDT) - Solicita reforço na segurança nos 

festejos de Nossa Senhora do Carmo, do dia 06 ao dia 16 de julho, no distrito de 

Taperuaba, no Município de Sobral-CE; e o Requerimento nº 125/17, de autoria do 

Vereador Cleiton Prado Carvalho (PSL) - Requer que sejam contratados e 

incorporados policiais do RAIO no termo de cooperação técnica (Lei 2069/17 Mens 

468) para auxiliar o reforço operacional em blitz da guarda municipal. Pela Ordem, 

Vicente de Paulo Albuquerque solicita que seja colocada em votação a convocação da 

Comissão de Justiça e Redação, para reunir-se amanhã às 10hs, já que na última sexta-

feira não houve reunião devido os membros da comissão supracitada estarem em um 

curso. O Presidente coloca em votação, fica aprovado a convocação da Comissão de 

Justiça e Redação para amanhã às 10hs. O edil deseja as boas vindas ao edil Antônio 

Oliveira Braga. Comunica que o Prefeito Ivo Gomes será convidado para participar da 

sessão no dia 03/07/2017.  Pela Ordem, Maria Socorro Brasileiro Magalhães informa 

que o edil Joaquim Euclides Feijão Neto irá substituir o vereador José Itamar Ribeiro na 

Comissão de Justiça e redação. Informa que o edil Vicente de Paulo Albuquerque será o 

presidente interino dessa comissão. Pela Ordem, o vereador Antônio Oliveira Braga 

lamenta está assumindo nessa situação. Saúda os edis novato e comunica que tem a 

pretensão de ter uma boa relação com todos. Pela Ordem, Ailton Marcos Fontenele 

Vieira deseja as boas vindas ao edil Antônio Oliveira Braga. Pela Ordem, Giuliano Dias 

Araujo Vasconcelos cumprimenta o edil Antônio Oliveira Braga. GRANDE 

EXPEDIENTE – Primeira oradora inscrita para fazer uso da Tribuna, foi à 

vereadora Maria Socorro Brasileiro Magalhães. Cumprimenta os presentes. Realiza 

uma homenagem aos nove anos de falecimento seu pai. Agradece ao PDT (Partido 

Democrático Trabalhista) ao ser nomeada líder da bancada do partido e por está como 
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interinamente como líder do prefeito. Deseja as boas vindas ao edil Antônio Oliveira 

Braga.  Teceu elogios a gestão pública, por ter atingido o maior número de premiações 

nas escolas públicas municipais. Menciona quais escolas foram premiadas. Ressalta o 

fortalecimento do Executivo com o Legislativo, através das vindas dos secretários à 

Câmara. Comunica que amanhã o secretário convidado será o Senhor Ricardo Santos 

Teixeira. Cita frase de Paulo Freire. Finaliza, agradecendo a Deus pelo pai que teve. 

Aparteada pelos edis: Antônio Oliveira Braga, Adauto Izidoro Arruda, Vicente de Paulo 

Albuquerque. Segundo orador inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o vereador 

José Vytal Arruda Linhares. Saúda os presentes. Afirma que é necessário o papel da 

imprensa para denunciar os fatos. Relata que o fazer feira no mercado municipal, 

constatou que os feirantes estão insatisfeitos, pois destruíram o mercado. Indaga se não 

há outro local para a gestão fiscalizar. Diz que as pessoas que não querem utilizar de um 

mercado desordenado devem utilizar os supermercados. Afirma que o Prefeito Ivo 

Gomes conseguiu ter um mercado limpo e organizado, mas que os feirantes estão 

acabados. Comenta que não está querendo ser contra o prefeito, mas que é necessário ter 

noção. Interpela o motivo de tanta pressão na população humilde. Ressalta que ouviu 

em uma entrevista o Senhor Ivo Gomes afirmando que a culpa do que está acontecendo 

em Sobral é dos edis da oposição. Indaga se o inferno que está acontecendo em Sobral é 

culpa dos vereadores da oposição. Teceu críticas à gestão do Prefeito Ivo Gomes. 

Salienta que é direito da imprensa relatar o que ocorre na cidade, mas que não podem 

denegrir a imagem dos outros. Comenta que os deveres na gestão Ivo Gomes, 

acontecem com muita paciência. Narra à história do padre que denunciou a demora na 

realização da obra da Igreja da Sé. Reitera que o prefeito sobralense controla os 

vereadores de situação, pois lhes prestam serviços, mas não controla os edis da 

oposição. Comenta que em algumas situações os edis se elegem e ao chegarem na 

Câmara não fazem nenhuma crítica. Aparteado pelos edis: Adauto Izidoro Arruda, José 

Crisostomo Barroso Ibiapina e Paulo Cesar Lopes Vasconcelos. Não houve inscrição 
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para o uso das demais Tribunas. ORDEM DO DIA – Não houve matéria para 

deliberação. Com a palavra o Presidente Paulo Cesar Lopes Vasconcelos comunica que 

no dia 30/06/2017 haverá uma campanha de doação de sangue na Câmara, a partir de 

08h00min da manhã. 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. 

 
  


