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Ata da Décima Oitava Sessão Ordinária do Primeiro período da Primeira Sessão 

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

no dia 11 de abril de 2017. 

  

Presidente – Paulo Cesar Lopes Vasconcelos 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 
 

Aos onze (11) dias do mês de abril do ano de 2017, às dezessete horas (17h00min), no 

Plenário Cinco de Julho da Câmara Municipal de Sobral, acontece à décima oitava 

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: Francisco Rogério 

Bezerra Arruda, Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Francisco Ivonilton Camilo 

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

Giuliano Dias Araújo Vasconcelos, Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos, José 

Bonifácio Silva Mesquita, José Vytal Arruda Linhares, Estevão Ponte Filho, José 

Oswaldo Soares Balreira Júnior, Adauto Izidoro Arruda, Vicente de Paulo Albuquerque, 

Joaquim Euclides Feijão Neto, Tiago Ramos Vieira, José Crisóstomo Barroso Ibiapina, 

Romário Araújo de Sousa, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, José Itamar Ribeiro da 

Silva e Cleiton Prado Carvalho.  Aprovada a Ata da 17ª Sessão Ordinária. 

PEQUENO EXPEDIENTE – Foi lido, extra pauta e em concordância com todos os 

edis, o Projeto de Lei nº 2057/17, de autoria do Poder Executivo Municipal – 

Autoriza o Município de Sobral a celebrar Termo de Fomento com a Associação de 

Amigos do Guarany – SAG para prestar ajuda financeira ao Guarany Sporting Club, 

para sua participação na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, e dá outras 

providências. Pela Ordem José Itamar Ribeiro da Silva, solicita que haja uma reunião na 

próxima terça-feira para debaterem sobre o Projeto de Lei supracitado. O Presidente põe 

em votação a solicitação do edil José Itamar Ribeiro da Silva. Ficou acordado que a 

comissão reunir-se-á às 10hs da manhã do dia 18/04/2017 para debater o Projeto de Lei 

nº 2057/17. Foi lido o Projeto de Decreto Legislativo nº 719/17, de autoria do 

Vereador José Vytal Arruda Linhares (PMDB), subscrito por: Ailton Marcos 

Fontenele Vieira, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Alessandra Ponte de 

Queiroz Miranda, José Oswaldo Soares Balreira Júnior “Júnior Balreira”, Vicente 

de Paulo Albuquerque “Paulão”, José Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady Bony”, 

Romário Araújo de Sousa, Tiago Ramos Vieira, Giuliano Dias Araújo Vasconcelos 

e Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar “Fransquinha do Povo” - Outorga o Título 

Educador Notável Maria Regina da Justa Feijão, ao Professor Francisco das Chagas 

Oliveira Filho. Foram lidos os Projetos de Lei nº 2055/17, de autoria da Vereadora 

Maria Socorro Brasileiro Magalhães (PDT), subscrito por: Francisco Ivonilton 
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Camilo Cavalcante “Camilo Motos”, Ailton Marcos Fontenele Vieira, Carlos 

Evanilson Oliveira Vasconcelos “Carlos do Calisto”, Joaquim Euclides Feijão 

Neto, José Vytal Arruda Linhares, José Itamar Ribeiro da Silva, Alessandra Ponte 

de Queiroz Miranda, José Oswaldo Soares Balreira Júnior “Júnior Balreira”, 

Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão”, José Bonifácio Silva Mesquita 

“Cumpady Bony”, Dr. Estevão Ponte Filho, Romário Araújo de Sousa, Tiago 

Ramos Vieira, Giuliano Dias Araújo Vasconcelos, Francisca Ribeiro Azevedo 

Aguiar “Fransquinha do Povo”, Cleiton Prado Carvalho e José Crisóstomo 

Barroso Ibiapina “Zezão” - Fica denominado oficialmente o Centro de Referência da 

Mulher, na Av. Lúcia Sabóia, nº 215, no bairro Centro, no município de Sobral, de Ana 

Soraia Silva Galdino; e o Projeto de Lei nº 2056/17, de autoria do Vereador José 

Oswaldo Soares Balreira Júnior “Júnior Balreira” (PMDB), subscrito por: Ailton 

Marcos Fontenele Vieira, Adauto Izidoro Arruda, Francisco Ivonilton Camilo 

Cavalcante “Camilo Motos”, José Vytal Arruda Linhares, José Itamar Ribeiro da 

Silva, Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão”, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar 

“Fransquinha do Povo”, Romário Araújo de Sousa, Tiago Ramos Vieira, Giuliano 

Dias Araújo Vasconcelos, Maria Socorro Brasileiro Magalhães e Paulo César 

Lopes Vasconcelos - Denomina oficialmente de rua Luiz Rodrigues Lima “Luiz Curú”, 

a rua Zamenhof (sem denominação oficial) que se inicia na Avenida Senador Fernandes 

Távora e termina na rua Caetano Figueiredo, no bairro Sinhá Sabóia. Foram lidos os 

Votos de Pesar nº 003/17, de autoria do Vereador Carlos Evanilson Oliveira 

Vasconcelos “Carlos do Calisto” (PDT), subscrito por: Adauto Izidoro Arruda, 

José Oswaldo Soares Balreira Júnior “Júnior Balreira”, José Itamar Ribeiro da 

Silva, Francisco Rogério Bezerra Arruda, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar 

“Fransquinha do Povo”, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos”, 

Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, 

Cleiton Prado Carvalho, Tiago Ramos Vieira e Giuliano Dias Araújo Vasconcelos - 

Apresenta Votos de Profundo Pesar, em memória da Sra. Tereza de Vasconcelos 

Coelho; o Voto de Pesar nº 005/17, de autoria da Vereadora Maria Socorro 

Brasileiro Magalhães (PDT), subscrito por: Adauto Izidoro Arruda, Ailton Marcos 

Fontenele Vieira, Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos “Carlos do Calisto”, 

Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos”, Joaquim Euclides Feijão 

Neto, José Vytal Arruda Linhares, José Itamar Ribeiro da Silva, Alessandra Ponte 

de Queiroz Miranda, José Oswaldo Soares Balreira Júnior “Júnior Balreira”, 

Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão”, José Bonifácio Silva Mesquita 

“Cumpady Bony”, Dr. Estevão Ponte Filho, Romário Araújo de Sousa, Tiago 

Ramos Vieira, Francisco Rogério Bezerra Arruda, Giuliano Dias Araújo 

Vasconcelos, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar “Fransquinha do Povo”, Cleiton 

Prado Carvalho e José Crisóstomo Barroso Ibiapina “Zezão” - Apresenta Votos de 

Profundo Pesar, em memória do professor Miguel Jocélio Alves da Silva; e o Voto de 

Pesar nº 006/17, de autoria do Vereador Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante 
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“Camilo Motos” (PRTB), subscrito por: Adauto Izidoro Arruda, Ailton Marcos 

Fontenele Vieira, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Carlos Evanilson Oliveira 

Vasconcelos “Carlos do Calisto”, Joaquim Euclides Feijão Neto, José Vytal 

Arruda Linhares, José Itamar Ribeiro da Silva, Alessandra Ponte de Queiroz 

Miranda, José Oswaldo Soares Balreira Júnior “Júnior Balreira”, Vicente de 

Paulo Albuquerque “Paulão”, José Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady Bony”, 

Dr. Estevão Ponte Filho, Romário Araújo de Sousa, Tiago Ramos Vieira, 

Francisco Rogério Bezerra Arruda, Giuliano Dias Araújo Vasconcelos, Francisca 

Ribeiro Azevedo Aguiar “Fransquinha do Povo”, Cleiton Prado Carvalho, Paulo 

César Lopes Vasconcelos e José Crisóstomo Barroso Ibiapina “Zezão” - Apresenta 

Votos de Profundo Pesar, em memória do Sr. Francisco das Chagas Freire dos Santos, o 

“Bit”, como era conhecido popularmente. Foram lidas as Indicações nºs 595/17, 

596/17, 605/17, 610/17, 635/17, 63617, 637/17, 638/17, 662/17, 663/17, 664/17, 

665/17, 691/17, 692/17, 693/17, 700/17, 701/17, 702/17, 703/17, de autoria do 

Vereador Dr. Estevão Ponte Filho (PP) – Indica a colocação da malha asfáltica 

(recapeamento asfáltico) na extensão da rua Maria da Conceição Azevedo, no bairro 

Renato Parente; - Indica a colocação da malha asfáltica (recapeamento asfáltico) na 

extensão da rua Tapajós, no bairro Dom José; - Indica a troca das lâmpadas queimadas e 

a manutenção das luminárias dos postes na extensão do calçadão do parque 

Mucambinho, por trás do campus da UFC Mucambinho, no bairro da Santa Casa; - 

Indica que seja realizada com urgência, a reforma e melhoria da passagem de pedestres 

da ponte sobre o rio Mucambinho, na rua Pintor Lemos, ao lado da creche José 

Lourenço da Silva, no bairro da Santa Casa; - Indica a colocação de placas indicativas 

com a metragem de percurso percorrido nas imediações do Poliesportivo, para a prática 

de caminhadas; - Indica a colocação da malha asfáltica (recapeamento asfáltico) na 

extensão da rua Trio Elétrico, no bairro Dom José; - Indica a colocação de placas 

indicativas com a metragem de percurso percorrido nas imediações do Parque da 

Cidade, para a prática de caminhadas; - Indica a recuperação, recapeamento da malha 

asfáltica na extensão da rua Luís Felipe Silva, bairro do Junco; - Indica a colocação de 

placas indicativas com a metragem de percurso percorrido na extensão do parque 

Mucambinho, para a prática de caminhadas; - Indica a distribuição e permanência de 

soro antiofídico em todas as unidades de saúde dos distritos e sede do município de 

Sobral; - Indica a reforma completa e revitalização da praça Maria Tomásia, com a 

construção de passeios, bancos, jardins e colocação de iluminação; - Indica a criação de 

uma coordenadoria para acompanhar os sujeitos que cumprem pena restritiva de direitos 

com prestação de serviço à comunidade; - Indica a colocação de placas indicativas com 

a metragem de percurso percorrido na extensão da Avenida Dr. Arimatéia Monte e 

Silva, para a prática de caminhadas; - Indica a urgente coleta seletiva e limpeza do lixo 

acumulado na extensão da Av. Tupinambá, no bairro Padre Ibiapina; - Indica a criação 

do Programa Banco Municipal de Alimentos na forma que especifica; - Indica a 

colocação de placas indicativas com a metragem de percurso percorrido na extensão da 
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Margem Esquerda, para a prática de caminhadas; - Indica a recuperação, recapeamento 

da malha asfáltica na extensão da rua Professor Sabóia, no bairro do Junco; - Indica a 

recuperação, recapeamento da malha asfáltica na extensão da rua Domingos Arruda, no 

bairro do Junco; - Indica a recuperação, recapeamento da malha asfáltica na extensão da 

rua Portugal, no bairro do Junco; as Indicações nºs 660/17, 661/17, de autoria do 

Vereador José Bonifácio Silva de Mesquita “Cumpady Bony” (PR) - Indica a 

construção de uma passagem molhada na localidade de Várzea Comprida, no distrito de 

Aracatiaçu; - Indica o piçarramento da estrada que liga a comunidade de Lajes à São 

Joaquim, próximo ao distrito de Aracatiaçu; as Indicações nºs 674/17, 675/17, de 

autoria do Vereador Cleiton Prado Carvalho (PSL) - Indica que seja feito o asfalto 

da estrada que dá acesso a localidade do Setor VI, Jaibaras, conhecido como Serrote do 

Piaba; - Indica que seja feita a ampliação da equipe de trabalho do abrigo institucional 

com o objetivo de possibilitar condições de acolhida na rede socioassistencial em prol 

da população de situação de rua; as Indicações nºs 676/17, 696/17, 697/17, 698/17, 

699/17, 707/17, 708/17, 709/17, 710/17. De autoria da Vereadora Maria Socorro 

Brasileiro Magalhães (PDT) - Indica a implantação de postes com luminária na 

entrada de acesso ao santuário da Mãe Rainha, no distrito de Taperuaba, no município 

de Sobral-CE; - Indica a implantação do Centro de Referência de Assistência Social – 

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

reparo na iluminação pública na Av. Nossa Senhora do Carmo e rua Inocêncio Lopes, 

no distrito de Taperuaba, no município de Sobral-CE; - Indica a construção do centro de 

educação infantil no distrito de Bilheira, no município de Sobral-CE; - Indica a 

construção do centro de educação infantil no bairro Vassouras, no distrito de Taperuaba, 

no município de Sobral-CE; - Indica com urgência a reforma da mini passagem 

molhada da vila Romana, no distrito de Taperuaba, no município de Sobral-CE; - Indica 

com urgência reparo de iluminação pública na praça Inocêncio Lopes e na Praça Largo 

Nossa Senhora do Carmo, no distrito de Taperuaba, no município de Sobral-CE; - 

Indica com urgência reparo na iluminação pública na rua Professora Maria Pinto e rua 

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

urgência, um odontólogo para o centro de saúde, no distrito de Taperuaba, no município 

de Sobral-CE; as Indicações nºs 677/17, 678/17, 679/17, 682/17,688/17, 689/17, 

690/17, 704/17, 705/17, 706/17, 711/17, de autoria do Vereador Carlos Evanilson 

Oliveira Vasconcelos “Carlos do Calisto” (PDT) - Indica a construção de um 

miniestádio no campo Bezerrão, no distrito de Jaibaras, Sobral-CE; - Indica o plantio e 

distribuição gratuita de mudas de “citronela” e da “crotalariajuncea” para uso do método 

natural de combate à dengue, no distrito de Jaibaras, Sobral-CE; - Indica com urgência, 

a implantação de redutores de velocidade (tartarugas ou quebra-molas) na Av. Juca 

Parente (ao lado da Igreja Divino Espírito Santo), no bairro COHAB III, Sobral-CE; - 

Indica com urgência, estudo no intuito de ver a viabilidade técnica de implantação de 

redutores de velocidade na rua Cel. Albuquerque, nas proximidades da Emergência da 

Santa Casa, no bairro Santa Casa, Sobral-CE; - Indica recapeamento asfáltico na rua 
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Maria Vanda Rodrigues Linhares (antiga Santa Clara), no bairro José Maria Félix, 

Sobral-CE; - Indica a reforma do calçamento e pavimentação asfáltica na rua 21 de 

Abril, no bairro Cidade Dr. José Euclides, Sobral-CE; - Indica o recapeamento asfáltico 

da rua Batista, localizado no bairro Parque Silvana, Sobral-CE; - Indica a reforma e 

alargamento da ponte que é a principal via de acesso às localidades de IDEC e Setores I 

e III, distrito de Jaibaras, Sobral-CE; - Indica a construção de 02 (duas) paradas de 

ônibus na BR 222, na entrada da localidade Trapiá e em frente à fazenda Angiquinho 

que dá acesso à localidade de São Domingos, distrito de Jaibaras, Sobral-CE; - Indica 

recapeamento asfáltico da rua Vereador Raimundo Nilo Donizete, localizada no bairro 

do Junco, Sobral-CE; - Indica a implantação de redutores de velocidade (tartarugas ou 

quebra-molas) nas duas vias da Av. Aldo Vitorino, no bairro José Maria Félix, distrito 

de Jaibaras, Sobral-CE; a Indicação nº 680/17, de autoria do Vereador José Vytal 

Arruda Linhares (PMDB) - Indica que seja feita a drenagem com sistema de captação 

de esgoto, na rua Dr. Carlos Rolim Martiniano, entre a Av. Dr. João Frederico e a rua da 

gruta; a Indicação nº 681/17, autoria do Vereador Adauto Izidoro Arruda (PMDB) 

- Indica o saneamento básico da rua João XXIII, bairro Pe. Ibiapina, Sobral-CE; as 

Indicações nºs 683/17, 684/17, 685/17, de autoria do Vereador Romário Araújo de 

Sousa (SD) - Indica o recapeamento asfáltico na rua RN, em toda sua extensão no 

bairro Parque Santo Antônio, em Sobral; - Indica o recapeamento asfáltico na rua D, em 

toda sua extensão no bairro Parque Santo Antônio, em Sobral; - Indica o recapeamento 

asfáltico na rua R I em toda sua extensão no bairro Parque Santo Antônio, em Sobral; as 

Indicações nºs 686/17, 687/17,de autoria do Vereador José Oswaldo Soares 

Balreira Júnior “Júnior Balreira” (PMDB) - Indica com urgência, passagem 

molhada para localidade do Setor VI, sobre o riacho, conhecido como riacho seco, no 

distrito de Jaibaras; - Indica com urgência, saneamento básico na rua Trilho do Ubajara, 

no bairro Alto Novo; a Indicação nº 694/17, de autoria do Vereador Francisco 

Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos” (PRTB) - Indica que seja feita com 

urgência a colocação de postes na travessa Bela Vista, com a rua Frei Álvaro, no bairro 

Alto do Cristo. Foi retirado, pela Mesa Diretora da Câmara, a Indicação nº 695/17, 

de autoria do Vereador Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos” 

(PRTB) - Indica com urgência, que seja feita a manutenção e requalificação da 

praça Francisco Lourenço de Melo (Chico Lourenço), no bairro COHAB I; por 

haver duplicidade com a Indicação nº 39/17, de autoria do vereador José Oswaldo 

Soares Balreira Júnior. Foram lidos e, automaticamente, aprovados os 

Requerimentos nº 054/17, de autoria Vereador José Vytal Arruda Linhares 

(PMDB) - Solicita um estudo no sentido de viabilizar a construção de uma quadra de 

esportes a ser localizada no bairro Terrenos Novos; o Requerimento nº 055/17, de 

autoria do Vereador Adauto Izidoro Arruda (PMDB) - Solicita o fornecimento de 

informações sobre Emenda Parlamentar do deputado federal Moses Rodrigues que 

destinou uma verba de R$ 300.000,00 para a construção de uma nova praça no distrito 

de Rafael Arruda, na igreja Matriz; e o Requerimento nº 057/17, de autoria do 
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Vereador Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos “Carlos do Calisto” (PDT) - 

Solicita ronda ostensiva no local apelidado de Beco da Morte no mercado público 

(defronte ao cemitério São José) com o intuito de coibir a onda de violência que 

predomina naquele local. GRANDE EXPEDIENTE – Primeira oradora inscrita 

para fazer uso da Tribuna, foi à vereadora. Maria Socorro Brasileiro Magalhães. 
Deseja boa tarde a todos. Comunica que apresentará alguns dados sobre a educação de 

Sobral, pois nos últimos dias estão disseminando informações inverídicas. Diz que estão 

querendo destruir o maior patrimônio de Sobral: a educação. Afirma que o primeiro ato 

público do Prefeito Ivo foi dar posse a 135 professores aprovados em concurso público, 

reforçando o seu compromisso com a educação. Comenta que no ano de 2001 o então 

prefeito era secretário de educação, época em que foi implantada uma forte política de 

alfabetização nas séries iniciais, o processo de seleção para diretores que elevou o nível 

da educação de Sobral, entre outras medidas.  Discorre que devido à reforma 

educacional que ocorreu há 20 anos, hoje Sobral tem a melhor rede pública de ensino do 

país. Explica que o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) foi criado 

em 2007 pelo Ministério da Educação, com o intuito de avaliar a qualidade de 

aprendizado no Brasil. Indaga que se, realmente, fosse fácil fraudar o IDEB porquê que 

os estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais ainda não o fizeram? Afirma 

que os resultados bons despertam a ira de muitos. Esclarece que todo esse trabalho foi 

iniciado na gestão do ex-prefeito Cid Gomes, trabalho que serviu de modelo para todo o 

estado do Ceará. Diz que esse resultado no IDEB é fruto de políticas sérias e focadas no 

aprendizado dos filhos dos trabalhadores.  Afirma que o PNAIC (Plano Nacional de 

Alfabetização na Idade Certa) do Governo Federal copiou o trabalho realizado nas 

escolas públicas de Sobral. Reitera que os pesquisadores brasileiros desenvolvem 

pesquisas nas melhores universidades do mundo sobre o caso da educação de Sobral. 

Cita algumas revistas (Veja, Folha de São Paulo, Escola Pública, Nova Escola, entre 

outras) que realizaram publicações sobre o assunto. Explica que não existe forma 

mágica para esse resultado, mas, sim política pública séria, compromisso de 

coordenadores, diretores e professores, os quais acompanham diariamente cada 

estudante de forma personalizada. Comenta que todo mês os professores participam de 

cursos de formação e acompanhamento. Informa que há equidade em todas as salas de 

ensino, pois o conteúdo administrado na sala de aula de Sobral é o mesmo dos alunos 

dos distritos. Esclarece que a Prova Brasil, que fornece os resultados do IDEB, acontce 

a cada dois anos; nesse meio tempo há o acompanhamento da secretaria de educação, 

que realiza provas mensalmente para ver as dificuldades e aperfeiçoar a metodologia 

aplicada. Afiram que desde o ano de 2001 todos os alunos são avaliados mensalmente 

nas disciplinas de leitura e matemática; dessa forma garantindo a melhoria no processo 

de ensino e possibilitando a garantia de ensino de qualidade na rede municipal. Acredita 

que o prefeito e o secretario de educação precisam avançar nesse assunto, por isso foi 

elaborado um currículo para as disciplinas de português e matemática. Informa que está 

sendo elaborado o currículo da disciplina de ciências em parceria com uma universidade 
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dos EUA. Comunica que a secretaria de educação almeja acompanhar o PISA 

(Programa Internacional de Avaliação de Estudante), pois já que Sobral já alcançou o 

primeiro lugar nacional à meta atual é ser uma das melhores da América Latina, 

elevando os padrões internacionais. Ressalta que a prefeitura firmou acordo de apoio de 

educação técnica com a UFC (Universidade Federal do Ceará) para ofertar cursos de 

pós-graduação gratuitos para diretores, coordenadores pedagógicos, professores e 

técnicos da educação. Comenta que as aulas acontecerão aos sábados na sede da UFC 

de Sobral. Diz que em muitos municípios as aulas começaram há poucos dias, porém 

em Sobral iniciaram-se no dia 30/01/2017. Afirma que foram concedidos fardamentos, 

material e livros didáticos para os alunos da rede pública. Relata que o prefeito Ivo 

concedeu reajuste salarial, acima da inflação, para todos os servidores do magistério, 

dessa forma garantindo-lhes o piso nacional da categoria. Testemunha como educadora 

que a educação pública de Sobral é verídica e para ser respeitada. Diz que o nível da 

educação é prova viva do desempenho dos educadores. Comunica que não aceita que o 

trabalho dos professores seja maculado. Agradece ao Presidente. Finaliza, desejando 

uma Feliz Páscoa a todos. Aparteada pelos vereadores: Francisco Rogerio Bezerra 

Arruda, Jose Itamar Ribeiro da Silva, Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Estevão 

Ponte Filho. Segundo orador inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o vereador. 

Romário Araújo de Sousa. Cumprimenta a todos. Agradece a Deus por estar 

representando o povo. Informa que essa é a sua primeira vez na Tribuna, pois queria ter 

novas experiências para debater assuntos de qualidade. Faz uma breve apresentação. 

Agradece aos moradores do bairro do Tamarindo. Diz que irá relatar a história de uma 

criança que precisava de uma vaga de UTI no Hospital Regional Norte.  Diz que na 

última quinta, enquanto estava em Fortaleza, recebeu a ligação de uma mãe, chamada 

Larissa, dizendo que a filha estava na UTI do Hospital da Santa Casa, mas precisava ser 

transferida para o Hospital Regional, a mesma informou que a filha não tinha sido 

transferida por não haver vaga. O edil comenta que no sábado a criança, ainda, não tinha 

sido transferida por não haver vaga de UTI disponível, pois a UTI do Hospital Regional 

só tem dez leitos e todos estavam ocupados. Informa que tentou comunicar-se com o 

secretário da saúde e com a vice-prefeita, porém não teve retorno de nenhum dos dois. 

Diz que no domingo surgiu uma vaga, porém a criança não foi transferida, pois Sobral 

na tinha uma UTI móvel para transportá-la. Afirma que demonstrou sua indignação pela 

rede social, Facebook, na qual marcou alguns vereadores e nenhum deles lhe respondeu. 

Relata que estava lutando por uma ambulância na Santa Casa, quando às 20hs a edil 

Maria Socorro Brasileiro Magalhães lhe telefonou comunicando-lhe que já estava 

articulando com o secretário de saúde uma ambulância para transferir a criança. Informa 

que a criança que foi transferida às 21hs do domingo. Ressalta que oposição é para 

existir só em campanha. Comenta que lutou pela criança, pois é seu papel lutar e 

fiscalizar. Teceu críticas a desvalorização das condições de trabalho dos conselheiros 

tutelares. Afirma que sabe quais são essas dificuldades, pois já foi conselheiro tutelar. 

Acredita na promessa do prefeito de fazer a saúde igual à educação. Agradece a seu pai, 
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ao Moises Soares, a sua mãe e a seu eleitorado. Finaliza lendo um poema de Cora 

Coralina. Aparteado pelos vereadores: Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Maria 

Socorro Brasileiro Magalhães, Ailton Marcos Fontenele Vieira, Giuliano Dias Araújo 

Vasconcelos, José Bonifácio Silva Mesquita, José Vytal Arruda Linhares, Estevão 

Ponte Filho, Tiago Ramos Vieira, José Itamar Ribeiro da Silva. Terceiro orador 

inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o vereador. Adauto Izidoro Arruda. Sauda 

os presentes. Informa que ontem esteve em um programa de rádio para o lançamento do 

livro da história radiofônica de Sobral, de autoria do Senhor Lima. Diz que o Senhor 

Lima tem a pretensão de lançar um livro sobre a história legislativa sobralense. 

Apresenta um vídeo, em Power Point, que diferencia aluno de estudante. Comenta que 

alguns alunos da rede pública só vão à escola para merendarem, por isso tem muitos 

alunos e poucos estudantes. Teceu críticas a um professor que não soube interpretar o 

que ele disse na Tribuna do dia 10/04/2017. Comunica que o ex-secretário Marcos 

Villas Boas fez um levantamento durante três meses para escrever o artigo sobre a 

educação sobralense. Diz que o currículo do ex-secretário é tão grande que foi entregue 

em pen drive. Analisa criticamente a seleção para Secretaria Dos Direitos Humanos, 

Habitação E Assistência Social, pois já tem mais de 3.000 inscritos e o processo seletivo 

ocorrerá por análise curricular. Relata que hoje às 11:50 hs tinha uma fila enorme na 

Casa do Cidadão, pois mesmo chovendo as pessoas estavam esperando o órgão 

mencionado abrir para entregar a documentação necessária à seleção. Informa que 

tentou entrevistar alguém da fila, mas se recusaram, pois tinham medo de retaliação. Diz 

que algumas pessoas não têm nem o comer em casa e era preciso dois quilos de 

alimentos para participar da seleção. Diz que há um comentário que as pessoas 

concursadas do Estado estão sofrendo procrastinação durante dois anos para desistirem 

dos seus cargos e assim serem contratadas outras pessoas nos seus lugares. Lembra que 

durante o comício do Moses Rodrigues, no Sumaré, o mesmo disse que iria fazer uma 

auditoria dos últimos 20 anos para realizar uma investigação de roubo em Sobral. Exibe 

vídeo das pessoas esperando a Casa do Cidadão abrir para entregarem a documentação 

para a seleção. Reitera que não está questionando seleção ou terceirização, está 

questionando a maneira como as pessoas foram desrespeitadas. Mostra o vídeo de um 

senhor, o qual realizou uma pergunta ao prefeito Ivo Gomes, durante a audiência 

pública sobre mobilidade urbana organizada pela prefeitura. Comenta que a pergunta do 

senhor foi sobre quando irá ser implantado o serviço do UBER na cidade e o prefeito 

responder rispidamente. Diz que o transporte público de Sobral é uma vergonha. Fala 

que o Ivo Gomes foi parabenizado, mas quem merece ser parabenizado é ele, pois está 

desde o ano passado querendo uma audiência para discutir sobre mobilidade urbana. 

Nega que trabalha na pressão do chicote. Diz que não sabe para quê tanta arrogância do 

prefeito. Indaga se o Ivo Gomes se esqueceu de tomar o remédio.  Exprime que o 

Senhor Ivo Gomes não está preparado para ser prefeito de Sobral, pois ou ele não leva 

desaforo para casa ou ele sofre de desequilíbrio emocional. Faz a leitura do que 

debateria na audiência pública, na qual a Secretária Marilia Gouveia não participou. 
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Durante a sua leitura discorreu sobre: mobilidade urbana em Sobral; planejamento 

urbano; mobilidade sustentável; crescimento desordenado da cidade; buracos nas ruas; 

necessidade de mobilidade aos bairros mais distantes; poucas ciclovias em Sobral; não 

cumprimento da lei do vale-transporte e da implantação dos taxímetros; transporte 

público de mentirinha; descaso no transporte aéreo, o qual impede o desenvolvimento 

da área urbana circunvizinha; horário de funcionamento dos transportes de cargas; o 

funcionamento do VLT; precariedade da fiscalização da prefeitura; grande concorrência 

de flanelinhas; estacionamentos irregulares; a falta de estacionamentos no centro; área 

fluvial precária, em que os barqueiros não têm treinamento e seus passageiros não 

utilizam de colete salva-vidas. Comenta que tem quase 800 moto táxis inscritos e, ainda, 

os piratas. Comunica a Marilia Gouveia que a mobilidade urbana não se enquadra só a 

ela, mas deve haver proposta que viabilize o fluxo, diminuindo os gargalos existentes. 

Comenta que o prefeito conseguiu uma verba de R$ 1.500.000,00, verba que foi doada 

por uma empresa espanhola. Informa que a prefeitura fez um levantamento, no qual 

foram apurados os seguintes dados: há 62% de deslocamento no centro, sendo 63% 

motorizado e 11% a pé; 11% utilizam bicicleta; 11,6% transporte público; há 95% de 

deslocamento dentro da cidade; 46.304 veículos rodam dentro da cidade e 51.000 

saindo de Sobral. Relata que foi feita uma pesquisa com 1077 pessoas que andam a pé 

ou de bicicleta, as mesmas solicitarão novas ciclovias e locais para guardarem as 

bicicletas. Informa que é necessária a integração com o transporte pluvial, VLT e 

ônibus, pois é importante o transporte coletivo eficiente. Fala que o VLT não alcança 

nem a periferia e nem o centro. Diz que foi sugerida a bicicleta compartilhada, porém 

em Sobral elas seriam roubadas e o programa não funcionaria. Critica a ausência de 

locomoção para o deficiente físico. Relata a história de uma senhora deficiente, na qual 

a mesma falou que as pessoas riem dela por andar em cadeira de rodas. Reitera que o 

prefeito mencionou que a questão do UBER era para ser resolvida nesta Casa. Diz não 

acreditar que algum vereador entrará com o projeto desse tipo, pois nem a lei dos 

taxímetros é obedecida. Teceu críticas sobre a falta de iluminação em algumas vias e a 

não utilização de alguns semáforos. Ressalta que o Hospital Regional era para ter sido 

construído na BR 222 e o vapt-vupt não deveria funcionar no mercado. Lembra que no 

vapt-vupt só tem três estacionamentos. Aparteado pelos vereadores: José Vytal Arruda 

Linhares, Estevão Ponte Filho, Ailton Marcos Fontenele Vieira. O edil Ailton Marcos 

Fontenele Vieira cedeu o seu tempo na Tribuna para o vereador Adauto Izidoro Arruda. 

ORDEM DO DIA – Após discussão foi aprovado o Requerimento nº 056/17, de 

autoria do Vereador Adauto Izidoro Arruda (PMDB) - Solicita o fornecimento de 

informações sobre miniestádio de Recreio. Com a palavra o Presidente Paulo Cesar 

Lopes Vasconcelos, informa que não permitirá que os vereadores tragam algumas 

imagens para serem apresentadas durante à sessão. Comunica que esse já é um acordo 

anterior, por isso não permitirá certos tipos de imagens nas próximas sessões. Alerta que 

a imprensa deve participar das sessões. Avisa que por ser Semana Santa será ponto 

facultativo nesta Casa nos dias 13 e 14 de abril de 2017; retornando os trabalhos no dia 
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17/04/2017. Foi aprovado, em segunda votação, o Projeto de Lei nº 2052/17, de 

autoria do Poder Executivo Municipal - Autoriza o Poder Executivo a contratar 

operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, e dá outras providências. Nada 

mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerra os trabalhos da presente sessão 

convidando os vereadores para a próxima Sessão. E, para constar, esta ata foi lavrada, 

discutida e assinada pela Mesa Diretora desta Casa Legislativa. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


