
1 

 

Ata da Quinquagésima Terceira Sessão Ordinária do Segundo período da 

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

Sobral, realizada no dia 04 de setembro de 2017. 

 

Presidente – Paulo Cesar Lopes Vasconcelos 

 1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 

 

Aos quatro (04) 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 terceira 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. Ata da 52º Sessão Ordinária 

aprovada. PEQUENO EXPEDIENTE – Foi lida a Correspondência: - Of. nº 

307/SEFIN – Secretaria do Orçamento e Finanças de Sobral, 28/08/2017 Assunto: 

Apresenta prestação de contas acompanhada da documentação comprobatória referente 

ao mês de julho de 2017. Foi lido o Projeto de Decreto Legislativo nº 755/17, de 

autoria do Vereador Cleiton Prado Carvalho (PSL), subscrito por: Vicente de 

Paulo Albuquerque “Paulão”, Romário Araújo de Sousa, Joaquim Euclides Feijão 
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Neto, Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Dr. Estevão Ponte Filho, Antônio 

Oliveira Braga “Galdêncio”, José Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady Bony”, 

Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos”, Paulo César Lopes 

Vasconcelos, Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos “Carlos do Calisto” e Maria 

Socorro Brasileiro Magalhães - Outorga o Título de Cidadania Sobralense ao Sr. 

Edilson Mariano da Silva. Foram lidos os Projeto de Lei nº 2111/17, de autoria do 

Vereador Adauto Izidoro Arruda (PMDB) -  Propõe que as empresas de telefonia 

instalem, obrigatoriamente, pontos de acesso sem fio a internet em todos os orelhões 

públicos da cidade; o Projeto de Lei nº 2112/17, de autoria do Vereador Tiago 

Ramos Vieira (PMDB) - Institui o Programa “Meu Primeiro Emprego” no Município 

de Sobral para a contratação de iniciantes no mercado de trabalho, e dá outras 

providências; o Projeto de Lei nº 2113/17, de autoria do Poder Executivo Municipal 

- Altera a remuneração e institui as regras de promoção dos servidores públicos 

detentores do cargo de Agente de Trânsito, e dá outras providências. Foi lido o Projeto 

de Indicação nº 123/17, de autoria do Vereador Tiago Ramos Vieira (PMDB) - 

Institui o “Bolsa-Artista”. Foi lido e, automaticamente, aprovado o Voto de Pesar nº 

026/17, de autoria do Vereador Ailton Marcos Fontenele Vieira (SD) - Apresenta 

Votos de Profundo Pesar, em memória do Sr. José Lúcio Frota Gomes Capote. Foram 

lidas as Indicações nºs 1540/17, 1554/17, 1555/17, 1556/17, de autoria da Vereadora 

Alessandra Ponte de Queiroz Miranda (PDT) - Indica calçamento na rua Santa Marta 

(atrás da Escola Professora Carmosina Ferreira Gomes), no bairro Sumaré, Sobral-CE; - 

Indica a iluminação no campo de futebol Beira Rio II, localizado no beco das Marrecas, 

no bairro Derby Clube, Sobral-CE; - Indica a construção de uma praça com a instalação 

de um parque infantil e uma academia ao ar livre, no terreno localizado na rua 

Mont’Alverne (beco das Marrecas), no bairro Derby Clube, Sobral-CE; - Indica a 

limpeza no campo Beira Rio II, localizado no beco das Marrecas, no bairro Derby 

Clube, Sobral-CE; as Indicações nºs 1541/17, 1542/17, de autoria do Vereador 
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Giuliano Dias Araújo Vasconcelos “Dr. Giu” (SD) - Indica a pavimentação asfática 

da rua São Jorge, situada no bairro Sinhá Sabóia, Sobral-CE; - Indica a necessidade de 

calçamento da rua Professora Francisca Rocha com a rua Raimundo Alves, bairro 

Terrenos Novos, Sobral-CE; as Indicações nº 1543/17, 1544/17, 1545/17, de autoria 

do Vereador Adauto Izidoro Arruda (PMDB) - Indica o conserto das lâmpadas que 

estão queimadas na Avenida Principal Joaquim Cialdine, Rafael Arruda, Sobral-CE; - 

Indica o mutirão de limpeza para o distrito de Rafael Arruda, Sobral-CE; - Indica a 

retirada de três postes que estão desalinhados (no meio da rua), na rua Hidelbrando 

Ferreira Portela, no distrito de Rafael Arruda, Sobral-CE; a Indicação nº 1546/17, de 

autoria do Vereador Tiago Ramos Vieira (PMDB) - Indica vagas de estacionamento 

para idosos; a Indicação nº 1547/17, de autoria do Vereador Francsico Ivonilton 

Camilo Cavalcante “Camilo Motos” (PRTB) - Indica com urgência a construção de 

uma praça na localidade de Picada, no distrito de Caracará; as Indicações nºs 1548/17, 

1549/17, 1550/17,de autoria do Vereador Cleiton Prado Carvalho (PSL) - Indica 

que seja feita uma limpeza no terreno situado na rua Raimundinha Girão (próximo ao 

condomínio dos médicos, aproximadamente ao nº 473), no bairro Nossa Senhora de 

Fátima; - Indica que seja feita uma praça e nela seja implantado um playground e uma 

academia popular no terreno situado na rua Raimundinha Girão (próximo ao 

condomínio dos médicos, frente ao nº 473), no bairro Nossa Senhora de Fátima; - Indica 

que seja feita uma quadra esportiva no terreno situado na rua Raimundinha Girão 

(próximo ao condomínio dos médicos, frente ao nº 473), no bairro Nossa Senhora de 

Fátima; as Indicações nºs 1551/17, 1552/17, 1553/17, de autoria do Vereador José 

Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady Bony” (PR) - Indica que seja implantado o sinal 

de internet grátis na localidade de Campo Grande, pertencente ao distrito de Aracatiaçu; 

- Indica que seja implantado o sinal de internet grátis na localidade de Iracema, 

pertencente ao distrito de Aracatiaçu; - Indica que seja implantado o sinal de internet 

grátis na localidade de Olho d’Água do Pajé, pertencente ao distrito de Aracatiaçu. 
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Foram lidos e, automaticamente, aprovados o Requerimento nº 179/17, de autoria 

da Vereadora Maria Socorro Brasileiro Magalhães (PDT), subscrito por: Romário 

Araújo de Sousa, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos”, 

Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Joaquim Euclides Feijão Neto, Vicente de 

Paulo Albuquerque “Paulão”, Francisco Rogério Bezerra Arruda, Dr. Estevão 

Ponte Filho, Cleiton Prado Carvalho, Antônio Oliveira Braga “Galdêncio”, José 

Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady Bony”, Carlos Evanilson Oliveira 

Vasconcelos “Carlos do Calisto” e José Crisóstomo Barroso Ibiapina “Zezão” - 

Solicita a implantação de uma ciclovia e de um acesso aos pedestres da Av. Júlio 

Ferreira à Av. Nossa Senhora do Carmo, no distrito de Taperuaba, no município de 

Sobral-CE; o Requerimento nº 180/17, de autoria do Vereador Joaquim Euclides 

Feijão Neto (PDT) - Solicita o reforço da segurança nos festejos da Igreja de São 

Francisco, no distrito de Caracará, que ocorrerá do dia 13 ao dia 22 de outubro, no 

distrito de Caracará, no município de Sobral-CE; o Requerimento nº 181/17, de 

autoria do Vereador Ailton Marcos Fontenele Vieira (SD) - Solicita Audiência 

Pública para tratar de assuntos referentes ao piso da categoria dos Agentes Comunitários 

de Saúde e Agentes de Endemias. GRANDE EXPEDIENTE – Primeiro orador 

inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o vereador Ailton Marcos Fontenele Vieira. 

Saúda os presentes. Teceu críticas ao uso dos veículos de instituições pública pelos 

gestores da secretária de segurança, tais como: comandante da guarda e coordenador de 

trânsito. Relata que viu um vídeo nas redes sociais, no qual realiza essa denúncia. 

Ressalta que os veículos devem ser utilizados pela gestão pública, em benefício da 

população. Reitera que os veículos nem timbre de identificação tinham. Salienta que o 

serviço público deve ser organizado e com transparência. Critica os gestores que fazem 

uso desses veículos. Afirma que a secretaria está sem viaturas e que por isso deveriam 

utilizar esses carros para auxiliar nas blitzes. Denuncia que alguns guardas estão 

utilizando seus próprios veículos pra dar suporte nas blitzes. Diz que através do vídeo 
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nas redes sociais, pesquisou onde estão localizados os carros da gestão pública. Afirma 

que já foi realizada uma denúncia ao Ministério Público. Salienta que a secretária de 

segurança não tem nenhum carro atrelado a pasta. Reitera que todos os veículos de 

Sobral estão alocados na Ouvidoria.  Realiza comparações entre as empresas que 

prestam serviços automotivos à Prefeitura. Comenta sobre os gastos com o transporte 

público. Ressalta que irá aprofundar mais esse assunto, para debater depois. Aparteado 

pelos edis: José Vytal Arruda Linhares, Francisco Rogério Bezerra Arruda. Segundo 

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

Cumprimenta os presentes. Agradece aos edis pela aprovação do seu Projeto de Lei, no 

qual institui o Cinema na Praça. Analisou criticamente algumas pessoas que criticam os 

temas debatidos na Tribuna. Ressalta que faz uso da Tribuna para debater assuntos 

importantes para a população. Salienta que continuará utilizando a Tribuna.  Relata que, 

ontem, viu uma fila de pessoas no Nova Caiçara para pegar água em baldes. Exibe, em 

Power Point, vídeo da fila de pessoas aguardando água. Afirma que a falta de água 

ocorre em 12 bairros da cidade. Comenta que há nos cofres públicos mais de quinze 

milhões de reais, os quais deveriam ser investidos na distribuição e armazenamento de 

água. Fala da importância do esclarecimento do Prefeito e do Secretário do SAAE. 

Salienta que quer fazer bons projetos durante a sua candidatura. Comunica que alguns 

moradores do Nova Caiçara, lhe procurou solicitando uma atividades para os jovens, 

para que dessa maneira não utilizem drogas.  Sugere que sejam realizadas escolinhas de 

municípios, tais como: capoeira, futebol, entre outros. Fala da importância do patrocínio 

para os clubes pequenos. Comenta que os jogadores do Real Madri de Sobral, lhe 

procuraram para que o mesmo solucionasse a questão de falta de lâmpadas. Agradece ao 

secretário que já solucionou esse problema. Exibe, em Power Point, vídeo da reunião 

com o time supracitado. Comenta que as secretarias precisam ajudar os times pequenos. 

Menciona o projeto de lei, que fala sobre o “bolsa artista”. Comenta sobre a Indicação, 

que solicita mais locais de estacionamento para os idosos. Discorre sobre o Projeto de 
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Lei nº 2112/17, que institui o programa primeiro emprego. Analisa criticamente o total 

de desemprego no Brasil. Salienta a necessidade de emprego e de buscar investimento 

em outros locais do país. Fala da importância da Grendene para o comércio de Sobral. 

Relembra que o Prefeito disse que estava aberto a ideias para solucionar os problemas 

com o desemprego, por isso estamos sugerindo diversas ideias. Fala o significado de 

trabalhador rural. Teceu críticas o cancelamento da visita do secretário do SAAE, a esta 

casa. Diz que não votará um projeto que aumenta a tarifa de água. Esclarece os motivos 

dos edis de oposição serem repetitivos. Comenta que já estamos no oitavo mês de 

candidatura, e não foi realizado nada. Ressalta que algumas ruas já deveriam ter sido 

recapeadas, porém a prefeitura sugere que sejam amenizados esses problemas com a 

operação tapa-buraco. Agradece a oportunidade. Aparteado pelos edis: José Vytal 

Arruda Linhares, Maria Socorro Brasileiro Magalhães. O edil Adauto Izidoro Arruda 

desistiu de fazer uso da Tribuna. ORDEM DO DIA – Foi aprovado, em votação 

única, o Projeto de Decreto Legislativo nº 751/17, de autoria do Vereador José 

Oswaldo Soares Balreira Júnior “Júnior Balreira” (PMDB), subscrito por: Ailton 

Marcos Fontenele Vieira, José Vytal Arruda Linhares, José Bonifácio Silva 

Mesquita “Cumpady Bony”, Antônio Oliveira Braga “Galdêncio”, José 

Crisóstomo Barroso Ibiapina “Zezão”, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar 

“Fransquinha do Povo” e Tiago Ramos Vieira - Outorga o Título de Cidadania 

Sobralense a Márcio José Félix Nogueira, Pastor da Igreja Batista Vale do Acaraú, 

natural de Iracema – Ceará, nascido a 02 de julho de 1968 em Iracema-CE. O edil 

Paulo Cesar Lopes Vasconcelos solicitou vistas, para obter Parecer Jurídico, por 

05 dias da Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 044/17, de autoria do Vereador 

Francisco Rogério Bezerra Arruda (PP) - Acrescenta os Parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 

21 da Lei Orgânica do Município de Sobral que garante os direitos de terço de férias e 

de décimo terceiro salário aos agentes políticos municipais, em atendimento ao disposto 

no Art. 7º, incisos VII e XVII, e Art. 39, § 3º, todos da Constituição Federal de 1988. 
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Foram aprovados, em primeira votação, o Projeto de Lei nº 2108/17, de autoria do 

Poder Executivo Municipal - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento fiscal 

do Município, Crédito Especial no valor de R$ 7.827.066,17, para o fim que indica; e o 

Projeto de Lei nº 2104/17, de autoria do Vereador Ailton Marcos Fontenele Vieira 

(SD) - Determina que os supermercados e estabelecimentos similares do município 

divulguem de maneira explícita, em cartazes as datas de validade dos produtos 

alimentícios e de higiene e limpeza que se encontrem em promoção. Foram aprovados, 

em segunda votação, os Projetos de Lei nº 2105/17, de autoria do Poder Executivo 

Municipal - Autoriza o Município de Sobral a firmar convênio ou outro instrumento 

congênere com o Estado do Ceará, com o objetivo de ampliar o acesso da população ao 

transporte público urbano, na forma que indica; o Projeto de Lei nº 2101/17, de 

autoria do Vereador Tiago Ramos Vieira (PMDB) - Cria o “Programa Cinema na 

Praça” do município de Sobral; e o Projeto de Lei nº 2092/17, de autoria do 

Vereador Estevão Ponte Filho (PP) - Acrescenta dispositivo ao Art. 1º, parágrafo 

único da lei nº 1203 de 16 de abril de 2013, que insere a disciplina Educação para 

Cidadania na matriz curricular do Ensino Fundamental das escolas das redes pública e 

privada do município de Sobral, e dá outras providências. Foi aprovado, em redação 

final, o Projeto de Lei nº 2103/17, de autoria do Vereador Antônio Oliveira Braga 

“Galdêncio” (PDT) - Denomina oficialmente o nome de Maria Olivia Ribeiro Lima 

(sem denominação oficial) a quadra de esporte na localidade de São José do Torto, 

distrito de Sobral-CE. O Presidente comunica que dia 08/09/2017 será ponto facultativo. 

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. 
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