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Ata da Sexagésima Sexta Sessão Ordinária do Segundo período da Primeira Sessão 

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

no dia 17 de outubro de 2017. 

 

1º Vice Presidente – Paulo Cesar Lopes Vasconcelos 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 

 

Aos dezessete (17) dias do mês de outubro do ano de 2017, às dezessete horas 

(17h00min), no Plenário Cinco de Julho da Câmara Municipal de Sobral, acontece à 

sexagésima sexta Sessão Ordinária desta Sessão Legislativa sob a Presidência do 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: Paulo Cesar Lopes 

Vasconcelos, Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Maria Socorro Brasileiro 

Magalhães, Ailton Marcos Fontenele Vieira, Cleiton Prado Carvalho, Antônio Oliveira 

Braga, José Bonifácio Silva Mesquita, Tiago Ramos Vieira, José Vytal Arruda 

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

Albuquerque, Estevão Ponte Filho, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, Romário Araújo 

de Sousa, Joaquim Euclides Feijão Neto, Francisco Rogério Bezerra Arruda, José 

Crisóstomo Barroso Ibiapina, Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos e José Oswaldo 

Soares Balreira Júnior. AUSENTE: Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante. Ata da 65º 

Sessão Ordinária aprovada. PEQUENO EXPEDIENTE – Foi lido o Projeto de Lei 

nº 2145/17, de autoria do Vereador Joaquim Euclides Feijão Neto (PDT) - 

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

Alves. Foi lido o Projeto de Decreto Legislativo nº 767/17, de autoria do Vereador 

Francisco Rogério Bezerra Arruda (PP), subscrito por: Ailton Marcos Fontenele 

Vieira, José Vytal Arruda Linhares, Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos 

“Carlos do Calisto”, José Crisóstomo Barroso Ibiapina “Zezão”, José Bonifácio 
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Silva Mesquita “Cumpady Bony” e Maria Socorro Brasileiro Magalhães - Outorga 

o Título de Cidadania Sobralense ao Dr. João Augusto Leitão Filho. Foram lidas as 

Indicações nºs 1757/17, 1758/17, 1759/17, de autoria do Vereador José Bonifácio 

Silva Mesquita “Cumpady Bony” (PR) - Indica a instalação de 7 braços de luz, na 

localidade Lagoa do Mato, pertencente ao distrito de Aracatiaçu; - Indica a reconstrução 

da parede da barragem na localidade Lagoa do Mato, situada nas proximidades do 

distrito de Aracatiaçu; - Indica uma malha asfáltica na rua Maria Luiza de Sousa, no 

distrito de Caracará, pertencente ao município de Sobral. Foram lidos e, 

automaticamente, aprovados o Requerimento nº 195/17, de autoria do Vereador 

Francisco Rogério Bezerra Arruda (PP) - Solicita a construção de uma creche no 

Parque Silvana II, em Sobral-CE; o Requerimento nº 196/17, de autoria do Vereador 

José Itamar Ribeiro da Silva (PDT) - Solicita prorrogação de 70 (setenta) dias de 

licença para tratamento de saúde nos termos do Art. 43 da Lei Orgânica do Município 

de Sobral e Art. 70, inciso I do Regimento Interno da Câmara; o Requerimento nº 

197/17, de autoria do Vereador José Oswaldo Soares Balreira Júnior “Júnior 

Balreira” (PMDB), subscrito por Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar “Fransquinha 

do Povo” - Requer Audiência Pública a ser realizada no dia 07 de novembro de 2017, a 

fim de debater com as autoridades competentes, COREN e a classe de enfermeiros 

sobre a Liminar que suspendeu parcialmente a Portaria 2488 de 2011. GRANDE 

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

vereador Adauto Izidoro Arruda. Cumprimenta a todos. Exibe vídeo, em Power 

Point, no qual uma professora tece críticas ao salário dos professores. Afirma que em 

Sobral os professores estão trabalhando nos fins de semana e que os professores ainda 

não receberam seus abonos. Discorre sobre os valores da licitação das mudas. Comenta 

sobre algumas denúncias da população nas redes sociais, tais como: falta de água no 

Jordão, no residencial Meruoca, Pau d’água e condições precárias nos Terrenos Novos. 

Afirma que está faltando verbas para pagar os uniformes dos times de futebol. Ressalta 

que durante o ENEM a prefeitura não disponibilizará o transporte para os estudantes, de 

alguns distritos, realizarem as provas. Reitera que não foi realizado o asfaltamento no 
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distrito de Rafael Arruda. Faz a leitura de denúncia do Terrenos Novos. Aparteado pelos 

edis: Tiago Ramos Vieira, José Vytal Arruda Linhares, Maria Socorro Brasileiro 

Magalhães, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar. Segundo orador inscrito para fazer 

uso da Tribuna, foi o vereador José Oswaldo Soares Balreira Junior. Saúda os 

presentes. Analisa criticamente a liminar do Conselho Regional de Medicina que 

diminui o poder da Política Nacional da Atenção Básica. Afirma que essa liminar 

prejudica o atendimento da população mais carente. Relata a história de um senhor que 

foi internado no Hospital Regional Norte com diabetes, o qual um médico o abordou 

com um tratamento mais ameno e outro com um tratamento mais agressivo, ao sugerir 

que o mesmo ampute sua perna. Analisa criticamente o rodízio de médicos no hospital 

supracitado, pois acredita que esse rodízio prejudica o tratamento do paciente. Analisa a 

liminar do CRM ao limitar as ações específicas da enfermagem. Faz a leitura das 

atribuições da Enfermagem. Afirma que solicitou uma audiência pública para debater 

sobre o assunto mencionado anteriormente. Ressalta a importância de mobilizar o maior 

número de pessoas para reverter essa decisão. Salienta que não há médicos suficientes 

para atender toda a população. Afirma que os enfermeiros responder judicialmente, 

tanto quanto, os médicos. Expõe um áudio sobre segurança pública no Brasil. Comenta 

que há, somente, um carro funcionando na delegacia. Crítica os instrumentos precários 

utilizados pela prefeitura, tais como: IML sem estrutura, um carro em funcionamento na 

delegacia, entre outros. Reitera que durante quatro anos solicitou a pavimentação e 

saneamento na localidade do Corte 8 no Sinhá Saboia. Afirma que o prefeito autorizou a 

pavimentação e o saneamento, mas que estão fazendo, primeiro, a pavimentação e 

posteriormente o saneamento. Diz que o correto é primeiro sanear e depois realizar a 

pavimentação. Exibe vídeo, em Power Point, de rua do Sinhá Saboia na qual o 

calçamento está danificado. Aparteado pelos edis: Estevão Ponte Filho e Alessandra 

Ponte de Queiroz. ORDEM DO DIA – Foram aprovados, em segunda votação, os 

Projetos de Lei Complementar nº 061/17, de autoria do Vereador Paulo César 

Lopes Vasconcelos (PDT) - Dispõe sobre as alterações da Lei Complementar nº 33 de 

15 de dezembro de 2010, Lei Complementar nº 035 de 13 de junho de 2012, Lei 
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Complementar nº 043 de 23 de dezembro de 2014, denominando de bairro JOCELY 

DANTAS DE ANDRADE TORRES, a circunscrição que indica, e dá outras 

providências; o Projeto de Lei Complementar nº 062/17, de autoria do Poder 

Executivo Municipal - Institui o Processo Administrativo Tributário do Município de 

Sobral (PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – PAT), e dá outras 

providências. A vereadora Maria Socorro Brasileiro Magalhães solicitou vistas dos 

Projetos de Lei nºs 2118/17, 2140/17, de autoria do Poder Executivo Municipal - 

Reestrutura o cargo de Fiscal Superior de Urbanismo e cria a carreira de Especialista em 

Urbanismo e Meio Ambiente, e dá outras providências; - Dispõe sobre a criação da 

carreira de Especialista em Controle Interno no âmbito do Poder Executivo Municipal e 

dá outras providências. Foram concedidas vistas até a próxima sessão. Foram 

aprovados, em segunda votação, os Projetos de Lei nº 2135/17, de autoria do 

Vereador Ailton Marcos Fontenele Vieira (SD) - Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

instalação de bebedouros de água potável nas agências bancárias do município; o 

Projeto de Lei nº 2138/17, de autoria da Vereadora Alessandra Ponte de Queiroz 

Miranda (PDT) - Fica denominada oficialmente a ponte que liga os bairros Recanto I e 

Novo Recanto de Francisco Rodrigues Torres. Pela Ordem, Francisco Rogério Bezerra 

Arruda lembra a partir de amanhã a comissão estará disponível para receber emendas 

sobre o Plano Plurianual (PPA) e o Orçamento de 2018. Nada mais havendo a tratar, o 

senhor Presidente encerra os trabalhos da presente Sessão convidando a todos para a 

Audiência Pública para debater o Plano Plurianual (PPA) e o Orçamento de 2018. E, 

para constar, esta ata foi lavrada, discutida e assinada pela Mesa Diretora desta Casa 

Legislativa. 

 

 

 

 


