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Ata da Septuagésima Quinta Sessão Ordinária do Segundo período da Primeira 

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

realizada no dia 20 de novembro de 2017. 

 

Presidente – Vicente de Paulo Albuquerque 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 

 

Aos vinte (20) 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, Francisco Rogério Bezerra Arruda, Francisco Ivonilton Camilo 

Cavalcante, José Crisóstomo Barroso Ibiapina, José Bonifácio Silva Mesquita, 

Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, José Oswaldo Soares Balreira Júnior, Carlos 

Evanilson Oliveira Vasconcelos, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Ailton Marcos 

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

Ata da 74º Sessão Ordinária aprovada. PEQUENO EXPEDIENTE – Foram lidos 

os Projetos de Lei nº 2154/17, de autoria do Vereador Adauto Izidoro Arruda 

(PMDB) - Proíbe as atividades pedagógicas que visem a reprodução de conceito de 

ideologia de gênero na grade de ensino da rede municipal e da rede privada do 
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município de Sobral-CE, e dá outras providências; o Projeto de Lei nº 2155/17, de 

autoria do Poder Executivo Municipal -  Estrutura o Programa Melhor em Casa, no 

âmbito do Município de Sobral. Foram lidas as Indicações nºs 1822/17, 1827/17, 

1828/17, 1829/17, de autoria da Vereadora Maria Socorro Brasileiro Magalhães 

(PDT) - Indica com urgência o arruamento de rua SDO (Sem Denominação Oficial), 

por trás do cemitério público de Taperuaba, distrito de Taperuaba, no município de 

Sobral-CE; - Indica com urgência um carro pipa para abastecer o santuário da Mãe 

Rainha por conta dos festejos que se realizarão do dia 14 a 18 de novembro, no distrito 

de Taperuaba, no município de Sobral-CE; - Indica com urgência que seja feita a 

implantação de postes no trecho às margens da CE 362, próximo ao posto de 

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

urgência que seja feita a pavimentação em pedra tosca na rua SDO (Sem Denominação 

Oficial), às margens da CE 362, próximo ao antigo King’s Bar, distrito de Taperuaba, 

no município de Sobral-CE; as Indicações nº 1840/17, 1841/17, 1844/17, 1845/17, de 

autoria do Vereador Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão” (PSD) - Indica a 

construção de uma rede de iluminação para o campo Fortaleza dos Patos, distrito de 

Patos; - Indica calçamento do Pé da Serra Manoel Dias, distrito de Patos; - Indica a 

construção de uma praça no distrito de Patos, ao lado da caixa d’água do SAAE; - 

Indica a construção de uma arquibancada de 40m para o campo de Fortaleza dos Patos; 

as Indicações nºs 1842/17, 1843/17, 1851/17, de autoria do Vereador Tiago Ramos 

Vieira (PMDB) - Indica calçamento com aproximadamente 250 a 300m na comunidade 

de Marrecas, Sobral-CE; - Indica que seja feito o calçamento na rua José Cordeiro de 

Almeida, bairro Junco, Sobral-CE; - Indica uma luminária para um poste na entrada do 

bairro Alto Grande, Sobral-CE; a Indicação nº 1846/17, de autoria do Vereador 

Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos “Carlos do Calisto” (PDT) - Indica a 

construção de uma areninha no campo da localidade Jaburuna, distrito de Jaibaras, 

Sobral-CE; as Indicações nºs 1847/17, 1848/17, 1849/17, 1850/17, de autoria da 
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Vereadora Alessandra Ponte de Queiroz Miranda (PDT) - Indica a colocação de 

placas com identificação de rua, na rua Monsenhor Domingos, no bairro Padre Palhano, 

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

Ana Alexandre, no bairro Padre Palhano, Sobral-CE; - Indica a colocação de placas com 

identificação de rua, na rua Monsenhor Arnóbio, no bairro Padre Palhano, Sobral-CE; - 

Indica a colocação de placas com identificação de rua, na rua Irmã Cira, no bairro Padre 

Palhano, Sobral-CE. Pela Ordem, Vicente de Paulo Albuquerque relembra a Audiência 

Pública sobre o perímetro urbano de Sobral, que acontecerá às dez horas na próxima quarta-

feria. Afirma que está esperando as informações solicitadas para realização da audiência. Diz 

que na última sexta foram enviados todos os ofícios solicitando as informações necessárias. 

Com a palavra Paulo Cesar Lopes Vasconcelos afirma que entregará amanhã as documentações. 

Pela Ordem, José Crisostomo Barroso Ibiapina indaga sobre o projeto que altera o regimento 

interno. Informa que se ausentará por oito dias. Pela Ordem, Adauto Izidoro Arruda ressalta a 

importância da Audiência Pública que acontecerá após a sessão, para debater sobre o 

fortalecimento dos bancos. GRANDE EXPEDIENTE – Primeiro orador inscrito para 

fazer uso da Tribuna, foi o vereador Tiago Ramos Vieira.  Saúda os presentes. Explica 

o motivo de não ter feito Tribuna na semana passada. Afirma que país sem educação e 

sem autoridade é um país desgovernado. Relata que um jornal afirmou que o Ceará é o 

estado que mais há mortes de adolescentes. Salienta que há falta de política educativa. 

Teceu críticas à violência em Sobral. Comenta sobre as 109 mortes esse ano em Sobral. 

Reitera que em 2010 havia 14 viaturas em Sobral, mas que em 2017 há somente 03. 

Relata que em conversa com uma pessoa da polícia o mesmo afirmou que não há falta 

de viaturas, mas de contingente policial. Diz que a polícia perde tempo, ao ficar 

esperando a polícia forense da cidade. Parabeniza à imprensa, pela realização da 

Passeata Abraço pela Paz. Comenta que o comércio deveria ter liberado seus 

funcionários para que assim pudessem participar da passeara supracitada. Analisa 

criticamente o assalto na loja Zig Zag. Ressalta a importância de concurso na área da 

segurança. Salienta que a população deve procurar o governador e o prefeito para 
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solicitar segurança. Indaga sobre os microfones da Câmara. Diz que, anteriormente, as 

pessoas saiam da sede para ir morar nos distritos, mas que agora acontece o inverso, 

devido à violência. Solicita aos meliantes que, apenas, roubem, mas que não atirem 

mais para que matem ninguém. Faz a leitura de uma notícia do Blog 24 hs, na qual o 

prefeito afirma que ocorrerá mais blitzes para combater a violência. Ressalta que blitzes 

não irão resolver a violência, mas que é necessário policiamento. Teceu críticas à 

qualidade da água do poço profundo do distrito de Marrecas. Afirma que solicitou ao 

Doutor Davi calçamento nas ruas do distrito Marrecas. Comenta que alguém ligado ao 

gabinete do prefeito está interceptando seu eleitorado para votar no Ivo Gomes. Salienta 

que realiza política durante os quatro anos e, não somente no período de campanha. 

Sugere que as pessoas ligadas ao gabinete do prefeito trabalhem dando ideias para 

melhorar a cidade. Fala do papel do vereador. Menciona as indicações de sua autoria 

que estão em pauta. Indaga quais os benefícios da Margem Esquerda.  Pela Ordem, 

Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante lamenta o corrido na loja Zig Zag. Comunica 

que o Prefeito está em reunião com autoridades para tratar sobre a violência. Segundo 

orador inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o vereador José Vytal Arruda 

Linhares. Cumprimenta a todos. Relata que na semana ouviu um discurso do Preito Ivo 

Gomes ainda no período de campanha, no qual ele prometeu instalar guaritas nos 

bairros de Sobral. Afirma que, somente, reunião os sobralenses não aguentam mais, pois 

a violência está descontrolada. Salienta que irá fazer um ano de gestão e ainda nada foi 

deito. Ressalta que a violência não é combatida, apenas com policiamento, mas com 

projetos sociais e educação. Indaga como Sobral tema melhor educação, mas alta 

criminalidade. Relata que o governador declarou que morreram 4.000 pessoas, nas quais 

eram pessoas que já tinham passagens pela polícia. Teceu críticas sobre a fila no Vapt-

vupt para arranjar emprego. Comenta que Cid Gomes foi governador por oito anos e 

que nesse período não trouxe nenhuma empresa para Sobral. Afirma que os Ferreiras 

Gomes comandam o Estado. Fala da importância de escolas de tempo integral e de 
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projetos sociais. Analisa criticamente a demora na entrega da Vila Olímpica. Salienta 

que não se venderá aos Ferreiras Gomes. Diz que foi eleito pelo povo, pois luta por eles. 

Afirma que não irá se calar. Analisa criticamente a taxa de turismo sustentável. 

Aparteado pelos edis: Ailton Marcos Fontenele Vieira, Maria Socorro Brasileiro 

Magalhães, José Crisostomo Barroso Ibiapina. ORDEM DO DIA – O edil José 

Oswaldo Soares Balreira Junior solicitou vista do Projeto de Lei nº 2137/17, de 

autoria do Poder Executivo Municipal - Estima a Receita e fixa a Despesa do 

Município para o Exercício Financeiro de 2018. O Presidente concede vistas por 24 

horas, do projeto supracitado. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerra 

os trabalhos da presente Sessão convocando a todos Audiência Pública que irá tratar de 

assuntos referentes ao fortalecimento dos bancos. E, para constar, esta ata foi lavrada, 

discutida e assinada pela Mesa Diretora desta Casa Legislativa. 

 

 

 


