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Ata da Trigésima Segunda Sessão Ordinária do Primeiro período da Primeira 

Sessão Legislativa, da Legislatura 2017-2018 da Câmara Municipal de Sobral, 

realizada no dia 06 de junho de 2017. 

 

Presidente – Paulo Cesar Lopes Vasconcelos 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 

 

Aos seis (06) dias do mês de junho do ano de 2017, às dezessete horas (17h00min), no 

Plenário Cinco de Julho da Câmara Municipal de Sobral, acontece à trigésima segunda 

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: Carlos Evanilson 

Oliveira Vasconcelos, Francisco Rogério Bezerra Arruda, Alessandra Ponte de Queiroz 

Miranda, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Ailton Marcos Fontenele Vieira, 

Giuliano Dias Araújo Vasconcelos, Adauto Izidoro Arruda, Vicente de Paulo 

Albuquerque, Joaquim Euclides Feijão Neto, Tiago Ramos Vieira, Francisca Ribeiro 

Azevedo Aguiar, Cleiton Prado Carvalho, José Bonifácio Silva Mesquita, José Vytal 

Arruda Linhares, Estevão Ponte Filho, Romário Araújo de Sousa, José Crisóstomo 

Barroso Ibiapina e Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante. AUSENTES: José Itamar 

Ribeiro da Silva e José Oswaldo Soares Balreira Júnior. Aprovada a Ata da 31ª Sessão 

Ordinária. PEQUENO EXPEDIENTE – Foram lidas as Correspondências: - Of. 

nº 33/17-CCZ – Coordenadoria da Vigilância e Saúde de Sobral, 02/06/2017. 

Assunto: Resposta ao Of. Nº 269/2017/CMS-SL, que trata das Indicações nºs 1061, 

1062, 1063, 1064 e 1076/17, de autoria do vereador Francisco Ivonilton Camilo 

Cavalcante “Camilo Motos”; - Of. Circular nº 533/17-SECJEL – Secretaria de 

Cultura, Juventude, Esporte e Lazer de Sobral, 05/06/2017. Assunto: Convite para 

Palestra com o tema: “Criação e desenvolvimento de arquivo público municipal”, no dia 
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08/06/2017 (quinta-feira) às 14h, no Centro de Ciências Humanas – CCH/UVA, na Av. 

John Sanford, 1845, bairro Junco. Foram lidas as Moções nºs 029/17, de autoria da 

Vereadora Alessandra Ponte de Queiroz Miranda (PDT), subscrita por: Francisco 

Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos”, Francisco Rogério Bezerra Arruda, 

Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão”, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, 

Cleiton Prado Carvalho e José Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady Bony” - 

Apresenta Votos de Congratulações ao Deputado Federal Leônidas Cristino pela 

passagem do seu aniversário, no dia 03 de junho de 2017; a Moção nº 030/17, de 

autoria do Vereador Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos” 

(PRTB), subscrito por: José Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady Bony”, Francisco 

Rogério Bezerra Arruda, Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão”, Maria Socorro 

Brasileiro Magalhães, Cleiton Prado Carvalho e Alessandra Ponte de Queiroz 

Miranda - Apresenta Moção de Congratulações e Aplausos pela passagem do “Dia do 

Pastor”, que é comemorado no dia 12 de junho. Foram lidas as Indicações nº 1230/17, 

1231/17,1232/17, 1233/17, de autoria do Vereador Cleiton Prado Carvalho (PSL) - 

Indica o envio do carro fumacê para o bairro Dom José; - Indica um mutirão de limpeza 

no bairro Conjunto José Linhares; -  Indica um mutirão de limpeza no bairro Dom José 

II,conhecido como “Sem Terra”; -  Indica um mutirão de limpeza no bairro Dom José. 

GRANDE EXPEDIENTE – Primeiro orador inscrito para fazer uso da Tribuna, 

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

point, sobre o conceito de amizade e respeito. Relata que sua família tem dois campos 

de futebol em Rafael Arruda, no qual um deles é disponibilizado ao lazer da 

comunidade, porém a população ingrata fica denegrindo a imagem da sua família, pois 

querem utilizar dos dois campos. Lamenta essa situação no distrito de Rafael Arruda.  

Acredita que a comunidade tem inveja da sua família, família que realizou diversas 

obras no distrito, com verbas próprias. Teceu críticas a não apreciação do Plenário de 

um projeto de sua autoria, que estimulava o jogo de dama e xadrez as escolas. Salienta 

que o projeto mencionado foi rejeitado nas comissões, com a justificativa de que foi 
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rejeitado quanto ao mérito. Ressalta que ao pesquisar, constatou que esse projeto existe 

em vários municípios. Narra que durante um programa de rádio, um cidadão de Santana 

solicitou esse projeto para que seja implantado nesse município. Discorre que na cidade 

de Foz do Iguaçu os vereadores derrubaram o veto do prefeito referente aos jogos de 

damas e xadrez nas escolas. Agradece ao Senhor Chico Prado, pois foi indicado por ele 

para receber o Troféu Dom José Tupinambá da Frota. Comenta sobre o requerimento 

aprovado, no qual solicita que seja distribuído repelente às gestantes. Informa que está 

fazendo um requerimento para saber qual licitação foi realizada para o plano de 

mobilidade urbana, solicita, também, a cópia desse convênio. Afirma que conforme a 

Secretária Marilia Gouveia quem está custeando esse projeto é o Governo do Estado, 

mas ao que parece quem paga é a própria prefeitura de Sobral. Comenta que a Senhora 

Gisela Santos, não permitia grandes prédios no Bairro do Junco, pois não avistaríamos a 

serra da Meruoca, mas existe a construção de um arranha-céu na Cohab 3.  Discorre 

sobre a grande apresentação de ontem do Tenente Coronel Assis, mas fica triste com a 

situação da segurança em Sobral. Diz que não há como cobrar do Tenente supracitado, 

quando o problema é a falta de recursos humanos e financeiros. Lamenta o que está 

acontecendo em sobral. Faz uma oração. Aparteado pelos edis: José Vytal Arruda 

Linhares, José Crisostomo Barroso Ibiapina, Ailton Marcos Fontenele Vieira. Questão 

de Ordem José Crisostomo Barroso Ibiapina, afirma que conforme art. 97 do Regimento 

Interno, toda proposição é sujeita a deliberação do Plenário, logo esse requerimento que 

institui os jogos de damas e xadrez nas escolas deve ser reavaliado. Solicita que a Mesa 

Diretora se reúna e se manifeste scerca do art. 97 do Regimento Interno. O Presidente 

afirma que o art. 109 do Regimento Interno fala sobre a questão do mérito. Com a 

palavra, o edil Adauto Izidoro Arruda, diz que segundo a assessoria jurídica da 

comissão responsável, já existe esse estímulo ao xadrez e damas e cada escola, porém 

falta os diretores colocarem em prática. Segundo orador inscrito para fazer uso da 

Tribuna, foi o José Crisostomo Barroso Ibiapina. Cumprimenta os presentes. Teceu 

críticas a um cidadão que se intitula blogueiro, que noticiou que ele deveria ter avisado 
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a sua ausência durante a sua viagem ao exterior. Indaga se esse cidadão não sabe que ele 

não é mais o presidente da Câmara. Diz que abriu o seu escritório próximo a Câmara. 

Afirma que, além, da falácia é a falta de conhecimento da legislação. Diz que durante a 

sua viagem observou que um deputado solicitou um projeto a favor das diretas já, mas 

caso esse projeto seja aprovado só entrará em vigor após um ano da sua aprovação. 

Relata que durante o recesso quando o edil viaja é necessário que comunique a Casa, 

para que se houver uma sessão extraordinária o mesmo seja comunicado. Afirma que 

comunicou a sua viagem ao setor de RH da Câmara. Relata que quando uma pessoa faz 

referência à outra sempre o faz pelo o que pode denigrir a pessoa, e não pelo que fez de 

bom. Salienta que em 1989 as comandas eram atribuídas, através de Projetos de Lei, 

que ficavam a critério do prefeito conceder ou não, mas que, posteriormente, foi 

alterado, por meio de emenda complementar a Lei Orgânica, de Projeto de Lei para 

Projeto de Decreto Legislativo. Logo, indicou através de Decreto Legislativo os 

Senhores Paulo Pimentel, Galdino e Luis Torquarto para serem contemplados com a 

Comenda Lala Capote. Solicita que a Mesa análise essa situação. Ressalta que estão 

dizendo que através do novo plano diretor a abertura de empresas será facilitada, porém 

não ao ler o projeto não verificou esse artigo. Solicita aos líderes do prefeito que 

avaliem essa situação. Afirma que não viu nenhum blogueiro divulgar a questão do 

requerimento sobre os jogos de damas e xadrez nas escolas. Com a palavra Francisco 

Rogerio Bezerra Arruda, diz não verificou essa emenda mencionada pelo edil José 

Crisostomo Barroso Ibiapina, e que o art. 107 do Regimento Interno não menciona isso, 

mas que será avaliado amanhã. Afirma que, provavelmente, as comendas serão 

indicadas através de Decreto Legislativo.  Indaga ao Senhor Presidente como está o 

andamento em relação a recepção da Câmara, no caso se será proibido o uso de armas 

de fogo e branca, uso de bermudas, entre outros. Pela Ordem Ailton Marcos Fontenele 

Vieira, afirma que é necessário cadastrar quem entra, mas sem proibir e com critérios de 

segurança. ORDEM DO DIA – Após discussão, foi aprovado o Requerimento nº 

115/17, de autoria da Vereadora Alessandra Ponte de Queiroz Miranda (PDT), 
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subscrito por: Paulo César Lopes Vasconcelos - Solicita uma Audiência Pública para 

tratar de assuntos referentes à Campanha da Fraternidade 2017 – Fraternidade: Biomas 

Brasileiros e Defesa da Vida, no dia 12 de junho de 2017. O Senhor Presidente sugere 

que devido as comemorações de Corpus Christi, não seja realizada essa audiência no dia 

12/06/2017, mas que essa data fique em aberto para ser realizada posteriormente. 

Foram aprovados, em primeira votação, os Projetos de Lei Complementar nºs 

057/17 e 058/17, de autoria do Poder Executivo Municipal - Altera a Lei 

Complementar Municipal nº 07, de 01 de fevereiro de 2000, Código de Obras e Postura, 

e dá outras providências; - Altera a Lei Complementar Municipal nº 39, de 23 de 

dezembro de 2013, que institui o Código Tributário do Município de Sobral, e dá outras 

providências. Com a palavra o Presidente Paulo Cesar Lopes Vasconcelos convida o 

Secretario de Educação Francisco Herbert Lima Vasconcelos. Em seguida o Secretário 

de Educação inicia sua fala saúdando os presentes. Afirma que irá apresentar alguns 

princípios e características do modelo de educação de Sobral. Cumprimenta a todos da 

equipe e todos os profissionais que compõem a educação sobralense. Discorre sobre a 

reforma administrativa. Salienta que esse espaço é fundamental para dialogar com a 

Câmara e os representantes de Sobral para indicar qual direção seguir e como procurar 

educação mais eficaz. Descreve a estrutura organizacional da Secretaria de Educação, as 

categorias escolares, o quantitativo dos alunos matriculados. Realiza comparações da 

educação sobralense com a de outros municípios. Ressalta que Sobral iniciou o ano 

letivo em janeiro, enquanto outros municípios iniciaram em maio. Salienta que 27-29% 

do tesouro municipal é destinado à educação. Descreve e enumera os equipamentos que 

a Secretaria de Educação dispõe, tais como: centro de línguas, biblioteca, 

brinquedoteca, escola de formação, entre outros. Afirma que estão sendo realizadas 

palestras por todo o país para debater e esclarecer o que Sobral faz para ter uma 

educação de qualidade. Diz que em 2001, através de um estudo da UFC, verificou-se 

que muitas crianças mesmo depois da alfabetização não sabiam nem ler e nem escrever, 

e que por isso Sobral resolveu priorizar a alfabetização, através do Projeto 
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Alfabetização na Idade Certa. Menciona quais são os projetos para otimizar esses alunos 

que não conseguiram realizar esse acompanhamento durante a alfabetização. Diz que 

tem na secretaria três eixos estruturais: fortalecimento de gestão, fortalecimento das 

ações pedagógicas e valorização do magistério. Exibe, em power point, alguns 

indicadores (IDEB) do  modelo educacional sobralense. Salienta que é necessário 

alcançar a esfera global através do PISA, para que assim Sobral dê um passo como 

referência internacional. Comunica que para alcançar essa meta a secretaria se prepara 

desde o dia 01/01/2017, pois é necessário adequar o material didático a nível 

internacional. Realiza o resumo das ações realizadas nos cinco primeiros meses dessa 

gestão, tais como: seminários mensais com os professores, palestras com professores e 

gestores de outros municípios, visitas as escolas públicas, reuniões quinzenais com os 

diretores, avaliação da malha de transporte escolar com monitoramento das rotas, 

ampliação da educação de Jovens e Adultos, processos seletivos, pós-graduação gratuita 

para os profissionais da educação, Ação Ocupa Sobral, reformulação dos conteúdos do 

novo currículo, parceria com a Fundação LEMA, chamada pública de bolsas para todos 

os universitários, entre outros. Finaliza agradecendo a oportunidade. Pela Ordem 

Vicente de Paulo Albuquerque solicita que seja convocado uma sessão extraordinária 

para a aprovar os Projetos de Decreto Legislativo nºs 57/17 e 58/17. Solicitação 

aprovada pelo Presidente. Em seguida o edil Ailton Marcos Fontenele Vieira indaga a 

possibilidade de ter um colégio militar em Sobral e de ser implantadas disciplinas 

transversais, como educação moral e cívica. O Senhor Secretário afirma que as escolas 

militares são muito exitosas, pois têm humanização e disciplina. Diz que essas escolas 

iriam agregar em Sobral, podendo atender os filhos dos militares e população em geral. 

Diz que há projetos de iniciativa das disciplinas transversais ao currículo, as quais são 

favorecem a formação e respeito diversificado. Seguidamente o edil Giuliano Dias 

Araújo Vasconcelos indaga o secretário sobre a denúncia realizada pelo Senhor Marcos 

Vilasboas, sobre a manipulação do IDEB, se tem uma divulgação de transparência desse 

certame. Contudo, afirma que não acredita nessa denúncia. Logo após, o Secretário 
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relata que ao ler o texto do senhor supracitado ele não mencionou nenhuma fonte 

segura. Comenta que o IDEB considera fluxo e permanência dos alunos nas escolas e os 

resultados de desempenhos individuais dos alunos, com avaliadores externos ao 

sistema. Comunica que os resultados alcançados em Sobral, são frutos de trabalhos 

desde o ano de 2005. Estevão Ponte Filho, diz que muitos questionam o IDEB, pois 

existe a premissa de que ou se ensina matemática ou se ensina a fazer a prova. Salienta 

que no ano passado foi aprovado uma lei municipal para implementar a saúde para 

cidadania nas escolas, porém não foi posta em prática. Ressalta que é necessário 

implementar cidadania nas escolas. Interpela quando essa lei será posta em prática. O 

Senhor Herbert Lima diz que essas disciplinas serão contextualizadas nas disciplinas, 

como exemplo: ensina quais os problemas causados pelo álcool ao organismo na 

disciplina de biologia. Informa que foi aos EUA para conhecer esse processo lá. Diz que 

através do PISA haverá um salto com as matérias interdisciplinares. Fala da 

reestruturação do currículo, que proporcionará conscientização para os alunos, 

possibilitando quebrar paradigmas. Ato contínuo, Tiago Ramos Vieira diz que em 

conversa uma professora de Patriarca afirma ter documentos que comprovem que o 

IDEB maquiado. Interpela quais ações são realizadas para garantir a segurança nas 

escolas.  Analisa criticamente a demora nas obras das escolas de Patriarca e Patos. 

Solicita que seja reaberto o anexo da escola de Marrecas ou que seja feita uma 

ampliação. Seguidamente, o secretário convidado afirma que em todo processo seletivo 

seja ele qual for, existe denúncias, mas que não são aceitáveis fraudes. Solicita que o 

edil entregue a ele essa documentação para que essa denúncia seja investigada. Diz que 

no início dessa gestão foi realizado um levantamento das obras em atraso. Salienta que 

as empresas que não continuarem com as obras serão descredenciadas e haverá um novo 

licenciamento. Em relação a segurança nas escolas, os guardas utilizam de armas nas 

escolas estaduais. Relata que alguns estudos dizem que as escolas precisam ser mais 

humanizadas, sem utilizar de armas de fogos, para ter maior contato com a população. 

Comunica que em diálogo com a Senhora Izolda, acredita que seja desenvolvidas 
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atividades junto ao Programa Ceará Pacífico para propagara cultura de paz. Informa que 

para a ampliação na escola de Marrecas e é preciso alguns critérios, como estudo sobre 

o número de matrículas e localização da escola, logo esse momento não existe uma 

demanda necessária e suficiente para ampliação ou reabertura do anexo nessa escola. 

Ato contínuo o edil Romário Araújo de Sousa interpela se há a possibilidade de reabrir 

o anexo no Tamarindo, pois devido as questões territoriais muitos alunos deixaram de 

cursar o EJA. Indaga o que pode ser feito com os estudantes que tiveram problemas 

com a lei, já que eles têm dificuldade de retornarem às escolas. Com a palavra o Senhor 

Secretário, em relação as questões territoriais está sendo analisado pela secretária, mas 

que não há nada descartado. Afirma que os jovens que cumprem medidas 

socioeducativas há incentivo para eles, porém é uma ação de maior competência do 

Estado, mas que nada impede uma eventual ação. Logo após, o vereador Adauto Izidoro 

Arruda, diz que o prefeito não deu aumento, mas sim um reajuste salarial, logo, indaga 

como manter motivados esses profissionais, nos quais vários tiveram cortes salarial. 

Salienta que verificou o contrato das pessoas que prestam serviços para a prefeitura, e 

constatou que esse contrato é unilateral. Analisa criticamente a demora nas obras e o 

imposto sindical. O Secretário esclarece que o reajuste salarial não acontece de maneira 

intempestiva, que há uma programação da secretaria e que esse repasse é federal. 

Afirma que não foi pago tudo até o momento, mas que tudo será regularizado de 

julho/agosto. Comenta que com a reforma administrativa houve mudança nas 

gratificações, mas que foi algo legítimo, mas que houve a complementação através de 

gratificações e correções.  Reitera que o aumento foi acima dos 5%. Afirma que uma lei 

nacional rege a contratação de professores temporários. Diz que foi publicada no Diário 

Oficial do Município a terceirização dos professores, nos quais terão direito a assinatura 

de carteira, férias, décimo terceiro. Salienta que fez esse mesmo questionamento com o 

Senhor Gilvan sobre o imposto sindical, e ele lhe mostrou que há uma lei que gera essa 

obrigatoriedade. Ressalta que está supervisionando junto ao Secretário de Obras as 

obras que estão sendo realizadas e que estão paralisadas, nestas últimas as empresas 
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estão sendo notificadas. Comunica que algumas obras serão inauguradas no mês de 

julho. Agradece a oportunidade e se disponibiliza a receber os cidadãos na secretaria. 

Agradece a presença do Secretário de Educação Herbert Lima.  Nada mais havendo a 

tratar, o senhor Presidente encerra os trabalhos da presente Sessão convocando a todos, 

imediatamente, para a Sessão Extraordinária. E, para constar, esta ata foi lavrada, 

discutida e assinada pela Mesa Diretora desta Casa Legislativa. 
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