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Ata da Quinquagésima Oitava Sessão Ordinária do Segundo período da Primeira 

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

realizada no dia 19 de setembro de 2017. 

 

Presidente – Paulo Cesar Lopes Vasconcelos 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 

 

Aos dezenove (19) 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 oitava 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, Antônio Oliveira Braga, Francisco 

Ivonilton Camilo Cavalcante, José Bonifácio Silva Mesquita, Tiago Ramos Vieira, José 

Oswaldo Soares Balreira Júnior, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, José Vytal Arruda 

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

Rogério Bezerra Arruda, Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos, Vicente de Paulo 

Albuquerque, Romário Araújo de Sousa, Estevão Ponte Filho. AUSENTES: Joaquim 

Euclides Feijão Neto e José Crisóstomo Barroso Ibiapina. Ata da 57º Sessão Ordinária 

aprovada. PEQUENO EXPEDIENTE – Foi lido o Projeto de Lei nº 2131/17, de 

autoria do Vereador José Oswaldo Soares Balreira “Júnior Balreira” (PMDB) - 

Fica considerado de utilidade pública o Centro de Evangelização Recanto da Paz – 

CERPAZ, fundado em 02 de março de 2012 e sediado na rua Ubiratan Bastos, nº 695, 

bairro Padre Palhano, Sobral-CE. Foram lidas as Indicações nº 1610/17, de autoria 
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do Vereador José Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady Bony” (PR) - Indica a 

construção de 03 chafarizes no distrito de Aracatiaçu localizados em 03 locais 

diferentes, nas ruas Cel. Miguel, no bairro Centro, próximo a praça Monsenhor Odilon, 

rua José Carlos Sales, próximo ao SAAE, bairro Altos, rua Monsenhor Linhares, bairro 

da Caucaia, próximo ao campo de futebol, no distrito de Aracatiaçu; as Indicações nºs 

1615/17, 1616/17, de autoria da Vereadora Maria Socorro Brasileiro Magalhães 

(PDT) - Indica com urgência a recuperação da praça Emanoel Ezequiel e praça 

Inocêncio Lopes, no distrito de Taperuaba, no município de Sobral-CE; - Indica com 

urgência a recuperação da praça da Igreja da Matriz de Vassouras e praça de Vassouras, 

no distrito de Taperuaba, no município de Sobral-CE. GRANDE EXPEDIENTE – 

Primeira oradora inscrita para fazer uso da Tribuna, foi à vereadora Maria 

Socorro Brasileiro Magalhães. Saúda os presentes. Comenta que na sua última Tribuna 

era aniversário de falecimento do seu pai, e que nesta Tribuna é aniversário de vida 

dele. Comunica que mencionará vários projetos importantes para fortalecer a economia, 

como os projetos de remissão e anistia a pessoas mais carentes. Salienta que a 

Procuradoria do Município está autorizada a solicitar a extinção de todos os processos 

de dívidas até R$500,00. Informa que os cidadãos devem procurar a Casa do Cidadão 

para resolver seus débitos tributários. Comenta sobre o Projeto de Lei Complementar nº 

60/17, que objetiva atualizar o código tributário. Realiza explanações sobre a taxa de 

turismo sustentável. Explica que haverá um incremento da receita sobralense devido às 

administradoras dos cartões de crédito, já que o imposto ficará retido em Sobral, sem 

onerar aos contribuintes. Afirma que é necessário atualizar as formas efetivas das 

cobranças dos tributos. Comenta que o projeto supracitado foi lido ontem e que na 

ocasião foi solicitado que o projeto seja avaliado na Comissão de Justiça e Redação na 

sexta-feira dia 22/09/2017. Sugere que seja realizada uma audiência pública para 

debater sobre o assunto, na quinta-feira. Salienta a importância dessas matérias. Faz a 

leitura de um pensamento sobre respeito e tolerância. Com a palavra Vicente de Paulo 



3 
 

Albuquerque, solicita que seja realizada uma audiência pública na quinta-feira, dia 

21/09/2017, para debater o Projeto de Lei Complementar nº 60/17 e o Projeto de Lei 

nº2130/17. Pela Ordem José Oswaldo Soares Balreira Júnior ressalta que é necessário 

ter cautela com as matérias supracitadas. Informa que apresentará emendas. Salienta a 

importância de respeitar os prazos. Seguidamente o edil Vicente de Paulo Albuquerque 

comunica que ontem foi aprovado em Plenário que os Projetos de Lei Complementar nº 

60/17 e o Projeto de Lei nº2130/17 serão encaminhados na próxima sexta-feira para 

avaliação da Comissão.  Segundo orador inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o 

vereador José Oswaldo Soares Balreira Junior. Cumprimenta a todos. Analisa 

criticamente os Projetos de Lei Complementar nº 60/17 e o Projeto de Lei nº 2130/17. 

Preocupa-se com o teor das matérias que serão votadas. Solicita aos edis cautela na 

aprovação dessas matérias. Realiza comparações com a matéria que será votada com a 

lei atual. Afirma que caso a matéria seja aprovada, haverá ônus à população. Salienta 

que o edil Vicente de Paulo Albuquerque não atentou para a extensão da matéria e para 

os aumentos das taxas. Comenta o que pode ser modificado caso a lei seja aprovada. 

Diz que o município precisa de recurso, mas os edis não podem aprovar essas matérias 

às pressas. Relembra que solicitou ao Prefeito Ivo Gomes a remissão das multas de 

trânsito. Faz a leitura da art. 06 do Projeto de Lei nº 2130/17. Sugere emendas ao artigo 

mencionado anteriormente. Afirma que fica preocupado com o Projeto de Lei 

Complementar nº60/17. Faz a leitura do art. 11 do Projeto de Lei Complementar 

nº60/17, que diz respeito à alteração no valor do IPTU e ITBI. Comunica que haverá 

aumento de 20% no valor venal dos imóveis. Fala da responsabilidade que é votar esse 

projeto. Explica a diferença entre as multas aplicadas pelo DETRAN e pelo DNIT.  

Relembra uma lei de 2013, na qual alterou o valor dos IPTU’s. Diz que é importante a 

adequação do valor venal dos imóveis, mas que os contribuintes não devem ser 

prejudicados. Sugere que seja realizado um aumento gradativo no valor venal dos 

imóveis. Teceu críticas a ausência de semáforo na Avenida Senador Fernandes Távora. 
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Aparteado pelos edis: Vicente de Paulo Albuquerque, José Vytal Arruda Linhares, 

Tiago Ramos Vieira. Com a palavra o Presidente Paulo Cesar Lopes Vasconcelos 

explica a diferença entre as multas de trânsito do Estado e do Município. Comenta sobre 

o reajuste nos valores do ITBI e IPTU. Terceiro orador inscrito para fazer uso da 

Tribuna, foi o vereador Paulo Cesar Lopes Vasconcelos. Saúda os presentes. Pede 

perdão pela falha na administração, em relação ao problema com os telefones. 

Comunica que seu gabinete está aberto para ajudar os edis e a população. Informa que 

realizou um boletim de ocorrência, em relação ao roubo dos tablets na última semana. 

Teceu críticas ao atendimento do delegado, no qual o tratou com desatenção. Diz que é 

necessário cobrar do delegado, pois realizou o B.O. como representante de órgão 

público. Afirma que assumirá a responsabilidade dos tablets. Comenta sobre o 

comentário realizado pelo prefeito nas redes sociais em relação a insegurança da cidade. 

Salienta que é necessário o delegado explanar o motivo da insegurança. Informa que 

continuará cobrando um posicionamento do delegado.  Comunica que quinta-feira 

haverá uma audiência pública para debater o Projeto de Lei Complementar nº 60/17 e o 

Projeto de Lei 2130/17.  Teceu críticas ao posicionamento do edil José Vytal Arruda 

Linhares durante as suas Tribunas. Diz que cada vereador tem direito ao seu voto, e que 

só vota quando ocorre empate. Realiza comparação do subsídio do VLT com o 

Restaurante de Um Real. Comenta sobre o Projeto de lei nº 2130/17. Salienta a 

importância desses projetos para os contribuintes. Afirma que votará a favor dos bons 

projetos. Comunica que está avaliando com o prefeito a possibilidade haver o refis do 

IPTU. Convida a todos para participar do Plano de Mobilidade Urbana. Aparteado pelos 

edis: Tiago Ramos Vieira, Giuliano Dias Araújo Vasconcelos, Ailton Marcos Fontenele 

Vieira, José Oswaldo Soares Balreira Junior. Pela Ordem, Vicente de Paulo 

Albuquerque comunica que haverá na quinta-feira às 10h00min , uma audiência pública 

para debater o Projeto de Lei Complementar nº 60/17 e o Projeto de Lei nº 2130/17; e 

que os projetos supracitados estão na secretária aguardando emendas até sexta-feira às 
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10h00min. Não houve inscrição para uso da quarta Tribuna.  ORDEM DO DIA – 

Foram aprovados, em segunda votação, os Projetos de Lei nºs 2081/17, 2113/17, 

2117/17, de autoria do Poder Executivo Municipal - Institui Prêmio Por Metas 

Jurídicas (PMJ), para os procuradores e advogados em exercício da Procuradoria Geral 

do Município de Sobral, e dá outras providências; - Altera a remuneração e institui as 

regras de promoção dos servidores públicos detentores do cargo de Agente de Trânsito, 

e dá outras providências; - Dispõe sobre a criação de cargos de provimento em comissão 

no âmbito do Poder Executivo do Município de Sobral, e dá outras providências; o 

Projeto de Lei nº 2110/17, de autoria da Vereadora Alessandra Ponte de Queiroz 

Miranda (PDT) - Fica denominada a quadra de esporte em construção no bairro Novo 

Recanto de Francisca das Chagas Cruz Souza; os Projetos de Lei nºs 2114/17, 2115/17, 

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

a Lei nº 349, de 02 de maio de 2002, que dispõe sobre licença de localização para a 

instalação de farmácias e drogarias no município de Sobral-CE; - Altera a Lei nº 391, de 

10 de dezembro de 2002, que regulamenta a edificação dos postos de gasolina e dá 

outras providências. Foram aprovadas, em votação única, as Moções nº 042/17, de 

autoria do Vereador Dr. Estevão Ponte Filho (PP), subscrito por: Romário Araújo 

de Sousa, Joaquim Euclides Feijão Neto, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante 

“Camilo Motos”, José Crisóstomo Barroso Ibiapina “Zezão”, Antônio Oliveira 

Braga “Galdêncio”, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Alessandra Ponte de 

Queiroz Miranda - Apresenta Votos de Congratulações e Aplausos a todos os 

contadores de Sobral, pela passagem do Dia do Contador a ser comemorado no dia 22 

de setembro; e a Moção nº 043/17, de autoria do Vereador Romário Araújo de 

Sousa (SD), subscrito por: Ailton Marcos Fontenele Vieira “Sargento Ailton”, José 

Oswaldo Soares Balreira Júnior “Júnior Balreira”, Francisca Ribeiro Azevedo 

Aguiar “Fransquinha do Povo”, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Antônio 

Oliveira Braga “Galdêncio” e Joaquim Euclides Feijão Neto - Apresenta Moção de 
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Aplausos e Congratulações a coordenadoria de Direitos Humanos da Secretaria dos 

Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social pela semana da diversidade a ser 

realizada nos dias 11 a 16 de setembro. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente 

encerra os trabalhos da presente Sessão convocando a todos para a Audiência Pública 

que acontecerá as 10:00hs no dia 21/09/2017. E, para constar, esta ata foi lavrada, 

discutida e assinada pela Mesa Diretora desta Casa Legislativa. 

 

 

  


