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Ata da Septuagésima Quarta Sessão Ordinária do Segundo período da Primeira 

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

realizada no dia 14 de novembro de 2017. 

 

2º Vice- presidente – Vicente de Paulo Albuquerque 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 

 

Aos quatorzes (14) 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 quarta Sessão Ordinária desta Sessão Legislativa sob a Presidência do 

Vicente de Paulo Albuquerque 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, 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 Crisóstomo Barroso Ibiapina, José 

Bonifácio Silva Mesquita, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar. AUSENTES: José 

Oswaldo Soares Balreira Júnior, Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos, Estevão Ponte 

Filho, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Ailton Marcos Fontenele Vieira. Ata da 73º 

Sessão Ordinária aprovada. PEQUENO EXPEDIENTE – Foi lida a 

Correspondência: - Of. 1909/2017/GIGOV/FO- CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, 31/10/2017. Assunto: Contrato de Repasse celebrado entre o município de 

Sobral e a Caixa Econômica Federal. Foi lido o Projeto de Decreto Legislativo nº 

770/17, de autoria do Vereador Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo 

Motos” (PRTB), subscrito por: Ailton Marcos Fontenele Vieira, Antônio Oliveira 

Braga “Galdêncio”, Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Carlos Evanilson 

Oliveira Vasconcelos “Carlos do Calisto”, José Vytal Arruda Linhares, Romário 

Araújo de Sousa, Adauto Izidoro Arruda e Giuliano Dias Araújo Vasconcelos “Dr. 
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Giu” - Outorga o Título de Cidadania Sobralense ao Sr. Pastor Francisco de Assis de 

Oliveira. Foram lidas as Indicações nºs 1835/17, 1836/17, 1837/17, 1838/17, de 

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

colocação de placas com identificação de rua, na rua Renato Parente, no bairro Padre 

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

Vereador José da Mata e Silva, no bairro Padre Palhano, Sobral-CE; - Indica a 

colocação de placas com identificação de rua, na rua Monsenhor José Furtado, no bairro 

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

rua Mãe Crispina, no bairro Padre Palhano, Sobral-CE. Pela Ordem, Tiago Ramos 

Vieira teceu críticas a falta de pagamento ao transporte escolar dos distritos. Analisa 

criticamente a dificuldade de conseguir o alvará inicializar funcionamento de comércios 

e bares. Pela Ordem, Francisco Rogério Bezerra Arruda afirma que o Prefeito assinou 

hoje as ordens de pagamentos dos transportes escolares do mês de setembro. Parabeniza 

a Escola José Inácio Gomes Parente, pela medalha de ouro de um dos seus alunos na 

OBMEP. Pela Ordem, José Vytal Arruda Linhares salienta que é uma vergonha o atraso 

no pagamento dos transportes escolares. Comenta sobre a quantidade de pessoas na 

informalidade. Pela Ordem, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar relembra que no início 

do ano foi aprovado pelos edis de situação um pacote de impostos. GRANDE 

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

vereador Adauto Izidoro Arruda. Saúda os presentes. Exibe vídeo, em power point, 

no qual convida a todos para a Assembleia das Famílias que acontecerá nos dias 18 e 19 

de novembro. Teceu críticas ao projeto de Lei Complementar nº 65, no qual cobra taxa 

de turismo para quem ficar hospedado em Sobral. Salienta que mesmo que os edis de 

oposição debatam e ele será aprovado. Especifica qual o destino da verba da taxa de 

turismo. Explana como será aplicado o projeto supracitado. Teceu críticas a 

transferência das topics do mercado. Analisa criticamente o leilão que está acontecendo. 

Relata que estão leiloando carros sem motores por R$1.000,00. Exibe, em power point, 

fotos dos carros que estão sendo leiloados. Comenta que algumas pessoas dizem que 

suas Tribunas são hilariantes. Diz que enquanto o senhor Olivando Alves estava 

acompanhando o Luciano Huck na Escola José da Mata, a Escola Odete Ibiapina do 

Caracará não tem nem água para beber. Comenta sobre as licitações da merenda escolar. 

Menciona quais os alimentos licitados nas licitações da merenda escolar. Indaga se o 

Senhor Mauricio de Sousa doou mesmo o seu cachê para Sobral. Diz que solicitará a 

edil Maria Socorro Brasileiro Magalhães o recibo dessa doação. Apresenta fotos da 

Feira do Livro em Sobral, na qual não compareceu ninguém. Afirma que o poeta do 

Beco não foi convidado para a feira mencionada. Faz a leitura do Blog Wilson Gomes, 
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mostrando a realidade do que aconteceu na Feira do Livro. Comenta que o Senhor Davi 

Bastos autorizou a ordem de serviço para realização de calçamentos, mas diz que o 

mesmo deveria se concentrar em finalizar as obras de calçamentos que ainda não foram 

finalizadas. Mostra fotos das ruas, nas quais os calçamentos não estão bons. Faz a 

leitura de matéria do Blog Wilson Gomes, na qual analisa criticamente a margem 

esquerda do Rio Acaraú. Exibe, em power point, fotos das escolas de Rafael Arruda e 

do Jaibaras que deveriam ter sido concluídas em dezembro/2014. Comenta sobre o 

investimento realizado nas carnaubeiras. Faz a leitura de um ofício, no qual solicita ao 

Presidente Paulo Cesar Lopes Vasconcelos a relação das pessoas da imprensa que 

recebem proventos da Câmara Municipal de Sobral. Relata que tem recebido diversas 

críticas dos blogs de Sobral. Diz que soube que esses blogs são pagos pela Câmara, logo 

eles deveriam divulgar o trabalho dos vereadores, senão ao menos não deveriam falar 

mal dos edis. Afirma que irá à justiça para entrar com uma ação, pois sua imagem está 

sendo maculada. Aparteado pelo edil: José Vytal Arruda Linhares. Não houve 

inscrição para uso das demais Tribunas. ORDEM DO DIA – Foram aprovados, 

em segunda 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. 

Com a palavra Vicente de Paulo Albuquerque salienta que na sexta-feira haverá, 

normalmente, reunião das comissões para debater sobre o orçamento. 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. 

 

 

 

 


