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Ata da Septuagésima Oitava Sessão Ordinária do Segundo período da Primeira 

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

realizada no dia 28 de novembro de 2017. 

 

Vice Presidente – Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 

 

Aos vinte e oito (28) 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 oitava Sessão Ordinária desta Sessão Legislativa sob a Presidência do 

Carlos Evanilson Oliveira 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: 

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, 

Francisco Rogério Bezerra Arruda, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante, José 

Bonifácio Silva Mesquita, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, Carlos Evanilson 

Oliveira Vasconcelos, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Ailton Marcos Fontenele 

Vieira, Estevão Ponte Filho, Joaquim Euclides Feijão Neto. AUSENTES: Paulo Cesar 

Lopes Vasconcelos, José Crisóstomo Barroso Ibiapina, José Oswaldo Soares Balreira 

Júnior. Ata da 77º Sessão Ordinária aprovada. PEQUENO EXPEDIENTE – 

Foram lidos os Projetos de Lei nº 2158/17, de autoria do Poder Executivo 

Municipal - Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, 

reestrutura o Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, regulamenta o 
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tombamento de bens culturais de natureza material e o registro de bens culturais de 

natureza imaterial que constituem o Patrimônio Cultural do Município de Sobral, e dá 

outras providências; o Projeto de Lei nº 2159/17, de autoria do Vereador Romário 

Araújo de Sousa (SD) - Fica denominado oficialmente o mini estádio do Tamarindo, 

em construção, no município de Sobral, de João da Silva Boto. Foram lidas as 

Indicações nº 1863/17, de autoria do Vereador Romário Araújo de Sousa (SD) - 

Indica a necessidade de recapeamento asfáltico na rua Francisco Eufrásio, em toda sua 

extensão, no Alto Grande, em Sobral; as Indicações nºs 1864/17, 1865/17, 1866/17, 

1867/17, de autoria do Vereador Giuliano Dias Araújo Vasconcelos “Dr. Giu” (SD) 

- Indica a colocação de placas com identificação de rua, na rua Dr. João Dias Ibiapina, 

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

identificação de rua, na rua Francisco Dias da Ponte, situada no bairro das Nações, 

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

João Leôncio, situada no bairro das Nações, Sobral-CE; - Indica a limpeza da rua Othon 

de Alencar, localizada no bairro das Pedrinhas, Sobral-CE; a Indicação nº 1874/17, de 

autoria do Vereador Cleiton Prado Carvalho (PSL) - Indica que seja feita a 

sinalização horizontal nas ruas do conjunto habitacional Caiçara; a Indicação nº 

1875/17, de autoria do Vereador Francisco Rogério Bezerra Arruda (PP) - Indica 

que sejam colocados quarenta braços de luminárias para o distrito de Jordão, sede, 

Sobral-CE. Foram lidos e, automaticamente, aprovados os Requerimentos nºs 

216/17, 218/17, de autoria do Vereador Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante 

“Camilo Motos” (PRTB) - Requer pintura horizontal para sinalização de trânsito na 

rua Tulipa, Parque Silvana I, em Sobral; - Requer pintura horizontal para sinalização de 

trânsito na rua Pergentino, Parque Silvana I, em Sobral; o Requerimento nº 217/17, de 

autoria do Vereador Francisco Rogério Bezerra Arruda (PP) - Requer com urgência 

um carro compactador de lixo para o distrito de Jordão, no município de Sobral-CE. 

Pela Ordem, Vicente de Paulo Albuquerque comunica que haverá Audiência Pública dia 
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05/12/2017, às 10horas na Sala das Comissões para debater sobre o Projeto de Lei que 

dispõe sobre a taxa de turismo. Pela Ordem, Tiago Ramos Vieira convida a todos para 

amanhã para o Legislativo em Movimento no distrito de Patriarca. GRANDE 

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

vereadora Alessandra Ponte de Queiroz. Saúda os presentes. Teceu críticas a 

denúncia realizada ao Prefeito Ivo Gomes, no qual foi acusado de compra de votos. 

Comenta sobre a comemoração com rachadas de fogos de artifícios a sua cassação, na 

qual ainda está em tramitação. Informa que o Ministério Público (MP) não encontrou 

respaldos para essa denúncia. Afirma que estão utilizando estratégias para prejudicar o 

prefeito. Salienta que a cidade está tendo vários destaques, tais como na saúde e 

educação. Menciona alguns dispositivos legais que foram ignorados pelo juiz que deu o 

parecer de cassação ao prefeito. Cita as atribuições do promotor de justiça Vander de 

Almeida Timbó. Faz a leitura do parecer do MP, no qual opina como improcedência a 

essa decisão. Indaga se o juiz não extrapolou com sua decisão. Analisa criticamente o 

depoimento do depoente. Faz a leitura dos art. 176, 177, 178 e 181 do código do 

processo civil. Afirma que é crime quem compra e vende votos. Em aparteado, o edil 

Antônio Oliveira Braga mostra foto, do depoente sendo preso. Interpela como juiz não 

fez nada em relação a venda de votos. Ressalta o seu apoio ao prefeito. Comunica que a 

decisão do juiz não e definitiva e que o prefeito irá recorrer. Afirma que Sobral não 

sofrerá um golpe. Comenta que o prefeito mostrará sua integridade através de suas 

ações. Faz a leitura de uma nota oficial do PDT. Aparteada pelos edis: Francisco 

Ivonilton Camilo Cavalcante, Antônio Oliveira Braga. Segundo orador inscrito para 

fazer uso da Tribuna, foi o vereador Cleiton Prado Carvalho. Cumprimenta a todos. 

Agradece ao HEMOCE pelo seu papel na sociedade. Salienta a importância e as 

atribuições do HEMOCE. Convida a todos para inauguração da Praça Dom Jerônimo e 

do Prédio da Câmara Municipal de Sobral, amanhã às 20 horas. Faz um breve relato da 

história do HEMOCE no Ceará. Convida a todos para o Legislativo em Movimento 
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amanhã no distrito de Patriarca. Salienta a importância desse programa. Enumera as 

ações realizadas que foram de sua autoria. Informa que quando uma lâmpada pública 

queimar, que a população ligue para o 0800 da ENEL. Solicita que a população jogue o 

lixo no lixo. Agradece a Davi Bastos e João Paulo. Agradece a oportunidade. Aparteado 

pelos edis: Antonio Oliveira Braga, Alessandra Ponte de Queiroz. ORDEM DO DIA – 

Foram aprovados, em segunda votação e em bloco, os Projetos de Lei nºs 2144/17, 

2145/17, de autoria do Vereador Joaquim Euclides Feijão Neto (PDT) - Denomina 

oficialmente a praça no Serrote do Piaba (Setor VI), de José Valfrido Prudêncio de 

Castro; - Denomina oficialmente a praça na Malhadinha-Bonfim, de Maria Doralice de 

Sousa Alves; os Projetos de Lei nºs 2152/17, 2153/17, de autoria do Poder Executivo 

Municipal - Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar legitimação fundiária, 

concessão de Direito Real de Uso e concessão de Uso Especial para fins de moradia, de 

imóveis públicos construídos ou adquiridos ou adquiridos no âmbito da Política 

Habitacional e Interesse Social de Sobral, na forma que indica; - Dispõe sobre o Prêmio 

Escola Aprender Melhor no âmbito da Rede Pública Municipal de Ensino de Sobral, e 

dá outras providências. Pela Ordem, Francisco Rogério Bezerra Arruda convida a todos 

para inauguração da Praça Dom Jerônimo e do Prédio da Câmara Municipal de Sobral, 

amanhã às 20 horas. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerra os 

trabalhos da presente Sessão convocando a todos para Sessão Especial a fim de 

homenagear os doadores de sangue. E, para constar, esta ata foi lavrada, discutida e 

assinada pela Mesa Diretora desta Casa Legislativa. 

 

 

 

 


