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Ata da Septuagésima Terceira Sessão Ordinária do Segundo período da Primeira 

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

realizada no dia 13 de novembro de 2017. 

 

Presidente – Paulo Cesar Lopes Vasconcelos 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 

 

Aos treze (13) dias do mês de novembro do ano de 2017, às dezessete horas 

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

septuagésima terceira Sessão Ordinária desta Sessão Legislativa sob a Presidência do 

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: Paulo Cesar 

Lopes Vasconcelos, Romário Araújo de Sousa, Vicente de Paulo Albuquerque, 

Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Ailton Marcos Fontenele Vieira, Cleiton Prado 

Carvalho, Antônio Oliveira Braga, Tiago Ramos Vieira, José Vytal Arruda Linhares, 

Giuliano Dias Araújo Vasconcelos, Adauto Izidoro Arruda, Joaquim Euclides Feijão 

Neto, Francisco Rogério Bezerra Arruda, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante, José 

Oswaldo Soares Balreira Júnior, Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos, José 

Crisóstomo Barroso Ibiapina, José Bonifácio Silva Mesquita, Francisca Ribeiro 

Azevedo Aguiar. AUSENTES: Estevão Ponte Filho, Maria Socorro Brasileiro 

Magalhães. Ata da 72º Sessão Ordinária aprovada. Pela Ordem, Giuliano Dias 

Araújo Vasconcelos afirma que não concordava quando comentavam que existe a 

“indústria da multa” em Sobral, mas que agora concorda. Relata o caso de um senhor, 

que foi multado durante o período do Carnabral na avenida que tinha um dos lados 
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interdito. Ressalta a importância do bom senso.  PEQUENO EXPEDIENTE – Foi lido 

o Projeto de Decreto Legislativo nº769/17, de autoria do Vereador Tiago Ramos 

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

Linhares, Romário Araújo de Sousa, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante 

“Camilo Motos”, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, José Oswaldo Soares 

Balreira Júnior “Júnior Balreira”, Adauto Izidoro Arruda e Giuliano Dias Araújo 

Vasconcelos “Dr. Giu” - Outorga o Título de Cidadania Sobralense ao radialista 

Francisco José de Melo, conhecido como “Franck Mello”. Foram lidos os Projetos de 

Lei Complementar nºs 065/17, 066/17, de autoria do Poder Executivo Municipal - 

Dispõe sobre a Taxa de Turismo Sustentável instituída no inciso VIII, do art. 92, da Lei 

Complementar nº 39 de 23 de dezembro de 2013 (Código Tributário do Município de 

Sobral), e dá outras providências; - Altera o Anexo II e III da Lei Complementar nº 35, 

de 12 de junho de 2012, e dá outras providências. Foi lido o Projeto de Resolução nº 

174/17, de autoria do Vereador Francisco Rogério Bezerra Arruda (PP) - Altera 

dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sobral, e dá outras 

providências. Foi lido e, automaticamente, aprovado o Voto de Pesar nº 037/17, de 

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

(PDT) - Apresenta Votos de Profundo Pesar, em memória de Antonio Jadson Freitas 

Coelho. Foram lidas as Indicações nºs 1771/17, 1772/17, 1804/17, 1805/17, de 

autoria do Vereador Joaquim Euclides Feijão Neto (PDT) - Indica com urgência, 

saneamento básico para a rua das Flores II, no bairro Terrenos Novos, Sobral-CE; - 

Indica a instalação da manta asfáltica (recapeamento asfáltico) na rua das Flores II, no 

bairro Terrenos Novos, Sobral-CE; - Indica a instalação da manta asfáltica 

“recapeamento asfáltico” na rua L 6, bairro Betânia, Sobral-CE; - Indica com urgência, 

a limpeza do poço profundo e a construção de um chafariz, na localidade de Caioca; a 

Indicação nº 1811/17, de autoria do Vereador Carlos Evanilson Oliveira 

Vasconcelos “Carlos do Calisto” (PDT) - Indica com urgência a construção de uma 
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areninha na localidade de Setor III, distrito de Jaibaras, Sobral-CE; as Indicações nºs 

1818/17, 1819/17, 1820/17, 1821/17, 1823/17, 1824/17, 1825/17, 1826/17, de autoria 

da Vereadora Alessandra Ponte de Queiroz Miranda (PDT) - Indica a colocação de 

placas com identificação de rua, na rua São Luiz I, no bairro Sumaré, Sobral-CE; - 

Indica a colocação de placas com identificação de rua, na rua Santa Marta, no bairro 

Sumaré, Sobral-CE; - Indica a colocação de placas com identificação de rua, na rua 

Nossa Senhora do Carmo, no bairro Sumaré, Sobral-CE; - Indica a colocação de placas 

com identificação de rua, na rua Tubiba, no bairro Sumaré, Sobral-CE; - Indica a 

colocação de placas com identificação de rua, na rua Ubiratan Bastos, no bairro Sumaré, 

Sobral-CE; - Indica a recuperação do calçamento na rua Ferroviária, no bairro Sumaré, 

Sobral-CE; - Indica a colocação de 03 braços de iluminação na estrada Sobral-Marrecas, 

no bairro das Nações, Sobral-CE; - Indica a colocação de placas com identificação de 

rua, na rua José Frota Carneiro, no bairro Sumaré, Sobral-CE; -  a Indicação nº 

1830/17, de autoria do Vereador Tiago Ramos Vieira (PMDB) - Indica que seja 

implantado um filtro no poço profundo na comunidade de Marrecas; as Indicações nºs 

1831/17, 1832/17, 1833/17, 1834/17, de autoria do Vereador Ailton Marcos 

Fontenele Vieira (SD) - Indica a instalação de malha asfáltica na rua Cândida Ferreira 

Lima, bairro Jerônimo de Medeiros Prado; - Indica a instalação de malha asfáltica na 

rua L4, bairro Jerônimo de Medeiros Prado; - Indica a instalação de malha asfáltica na 

rua L8, bairro Jerônimo de Medeiros Prado; - Indica a instalação de malha asfáltica na 

segunda metade da Tv. João Frederico, entre as ruas Deputado João Frederico Ferreira 

Gomes e Cel. Henrique Rodrigues, no bairro Campo dos Velhos. GRANDE 

EXPEDIENTE – Primeiro orador a fazer uso da Tribuna Popular foi o Senhor 

José Messias Domingos (Oliveira Domingos). Saúda os presentes. Cometa sobre a sua 

trajetória no sindicato dos radialistas. Agradece a oportunidade. Cita nominalmente os 

radialistas presentes. Explana sobre o “Movimento Abraço pela Paz em Sobral”. 

Analisa criticamente a segurança sobralense. Menciona a facilidade de conseguir uma 
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arma de fogo. Salienta os números da violência em Sobral. Explica como o “Movimento 

Abraço pela Paz em Sobral”. Surgiu. Solicita o apoio dos edis. Explana como será a 

realização do evento mencionado. Salienta que o evento é apartidário. Agradece a 

oportunidade. Primeiro orador inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o vereador 

Ailton Marcos Fontenele Vieira. Cumprimenta os presentes. Parabeniza o Senhor 

Oliveira Domingos pela inciativa. Comenta sobre a parceria entre a polícia militar e a 

guarda militar. Diz que a polícia militar ficou com uma demanda muito grande. 

Comunica que propôs através de projeto de indicação que ocorra a facilidade entre esse 

convênio. Comenta sobre a ISSO, no qual é o pagamento das horas extras. Relata que 

foi informado que o pagamento seria feito durante a semana passada, mas não foi 

realizado. Reitera que esse pagamento deve ser realizado pela secretaria do Estado e não 

pelo município. Analisa criticamente a matéria que propõe a reformulação no código 

tributário do município. Comenta sobre o aumento no valor venal dos imóveis. 

Descreve o que será alterado, após aprovação dessa matéria. Teceu críticas a tarifação 

de turismo em Sobral. Exemplifica o motivo de essa tarifação ser inconstitucional. 

Realiza comparações com o código tributário nacional.  Esclarece a diferença entre taxa 

e imposto. Menciona que em setembro deu entrada em Projeto de Lei, no qual 

determinava que a água não fosse cortada depois do meio dia de sexta-feira. Faz a 

leitura do projeto supracitado. Explana os motivos desse projeto não ter sido aprovado 

as comissões. Relata que no dia em que o projeto foi debatido nas comissões o vereador 

Cleiton Prado Carvalho, estava como relator ad- hoc, mas que não houve quórum 

necessário para haver reunião. Menciona a importância desse projeto. Diz que solicitou 

as atas das duas reuniões da comissão. Aparteado pelos edis: José Vytal Arruda 

Linhares, José Crisostomo Barroso Ibiapina. Pela Ordem, José Crisostomo Barroso 

Ibiapina comenta sobre o projeto de reestruturação do novo perímetro urbano. Afirma 

ser necessária audiência pública para debater sobre o assunto, porém ressalta que para 

realizar essa audiência são necessárias as cópias dos mapas das rodovias do Jordão, 



5 
 

Meruoca, Massapê, BR 222; como, também, a projeção do perímetro urbano e a relação 

dos projetos de loteamento que estão em tramitação na prefeitura. Com a palavra 

Vicente de Paulo Albuquerque comunica que essas informações já foram solicitadas à 

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

Foram aprovados, em primeira votação, os Projetos de Lei nºs 2136/17, 2151/17, de 

autoria do Poder Executivo Municipal - Dispõe sobre o Plano Plurianaul (PPA) – 

2018/2021, e dá outras providências; - Dispõe sobre a criação da carreira de especialista 

em políticas públicas sociais, no âmbito do Poder Executivo Municipal, e dá outras 

providências. Foi aprovado, em segunda votação, o Projeto de Lei Complementar 

nº 063/17, de autoria do Poder Executivo Municipal - Altera a Lei Complementar nº 

33, de 15 de dezembro de 2010, na forma que indica. Foi aprovado, em redação final, 

Projeto de Lei nº 2148/17, de autoria do Vereador Carlos Evanilson Oliveira 

Vasconcelos “Carlos do Calisto” (PDT) - Considera de utilidade pública a Associação 

Cultural Social Recreativa Estação Primeira do Sinhá Sabóia, na forma que indica, e dá 

outras providências. 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. 

 

 

 

 

 


