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Ata da Vigésima Terceira Sessão Ordinária do Primeiro período da Primeira 

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

realizada no dia 02 de maio de 2017. 

  

Presidente – Paulo Cesar Lopes Vasconcelos 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 
 

Aos dois (02) dias do mês de maio do ano de 2017, às dezessete horas (17h00min), no 

Plenário Cinco de Julho da Câmara Municipal de Sobral, acontece à vigésima terceira 

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, Maria Socorro Brasileiro 

Magalhães, Ailton Marcos Fontenele Vieira, Giuliano Dias Araújo Vasconcelos, José 

Bonifácio Silva Mesquita, José Vytal Arruda Linhares, Adauto Izidoro Arruda, Vicente 

de Paulo Albuquerque, Joaquim Euclides Feijão Neto, Tiago Ramos Vieira, Francisca 

Ribeiro Azevedo Aguiar, José Itamar Ribeiro da Silva, Cleiton Prado Carvalho, Estevão 

Ponte Filho, José Oswaldo Soares Balreira Júnior, José Crisóstomo Barroso Ibiapina e 

Romário Araújo de Sousa.  AUSENTES: Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos e 

Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante. Em seguida, solicita que todos fiquem de pé 

para ouvir o hino de Sobral.  Aprovada a Ata da 22ª Sessão Ordinária. PEQUENO 

EXPEDIENTE – Foi lida a Correspondência: - Of. nº 111/SEFIN – Secretaria do 

Orçamento e Finanças de Sobral, 25/04/2017 – Apresenta prestação de contas 

acompanhada da documentação comprobatória referente ao mês de março de 2017. Foi 

lido o Projeto de Decreto Legislativo nº 722/17, de autoria da Vereadora Maria 

Socorro Brasileiro Magalhães (PDT) subscrito por: Francisco Ivonilton Camilo 

Cavalcante “Camilo Motos”, José Itamar Ribeiro da Silva, Adauto Izidoro 

Arruda, Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Francisco Rogério Bezerra 

Arruda, Giuliano Dias Araújo Vasconcelos “Dr. Giu”, Tiago Ramos Vieira, José 

Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady Bony”, Carlos Evanilson Oliveira 

Vasconcelos “Carlos do Calisto”, Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão”, Cleiton 

Prado Carvalho e Joaquim Euclides Feijão Neto - Outorga o Diploma Amigo da 

Saúde Dr. Tomaz Correa Aragão, ao farmacêutico bioquímico Dr. Egberto Teixeira 

Duarte. Foi lido Projeto de Lei nº 2063/17, de autoria do Vereador Carlos 

Evanilson Oliveira Vasconcelos “Carlos do Calisto” (PDT) - Denomina oficialmente 

de Francisco José Sousa “Neném do Zé Sousa” o espaço cultural, conhecido como 

calçadão do DNOCS no distrito de Jaibaras, Sobral-CE. Foi lido o Voto de Pesar nº 

012/17, de autoria do Vereador Ailton Marcos Fontenele Vieira (SD) - Apresenta 

Votos de Profundo Pesar em memória do senhor 1º SGT Francisco Carlos Lima 

Ferreira. Foi lida a Idicação nº 721/17, de autoria do Vereador José Bonifácio de 

Mesquita “Cumpady Bony” (PR) - Indica a viabilização de redutores de velocidade 
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na avenida Pimentel Gomes, próximo ao colégio CAIC. Foram retiradas de pauta, 

pelo autor, as Indicações nºs 797/17 e 801/17, de autoria do Vereador José Oswaldo 

Soares Balreira Júnior, “Júnior Balreira” (PMDB) - Indica com urgência, estudo no 

intuito de ver a viabilidade técnica de implantação de redutores de velocidade na rua 

Jerônimo Prado, ao lado da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Dom 

José, Alto Novo; e - Indica com urgência, estudo no intuito de ver a viabilidade técnica 

de implantação de redutores de velocidade na rua Mariinha Paiva com a rua Pará, em 

frente à residência do Sr. Cleiton (conhecido como Negão da Sinuca), nº 344, bairro 

Sinhá Sabóia. Foram lidas as Indicações nºs 798/17, 799/17, 816/17, 846/17, 900/17, 

de autoria do Vereador José Oswaldo Soares Balreira Júnior, “Júnior Balreira” 

(PMDB) - Indica com urgência, asfaltar a rua Julys Balreira “antiga rua Belém”, bairro 

Dr. Gerardo Cristino de Menezes; - Indica com urgência, limpeza da lagoa da 

COSMAC, na vila São José, COHAB II, no bairro Sinhá Sabóia; - Indica com urgência, 

manilhamento para uma grota existente na estrada que dá acesso ao Setor VI, distrito de 

Jaibaras; - Indica com urgência a implantação de uma areninha na margem esquerda do 

rio Acaraú; - Indica com urgência a implantação de academia popular (equipamentos de 

ginástica) no terreno público localizado na esquina das ruas Yolanda P. C. Barreto com 

Dr. Guarany, vizinho ao CED (centro de educação à distância); as Indicações nºs 

806/17, 807/17, 827/17, 828/17, 889/17, 890/17, 891/17, 899/17, 910/17, 911/17, 

912/17, de autoria do Vereador Romário Araújo de Sousa (SD) - Indica a 

necessidade de recapeamento asfáltico na rua R.H., em toda a sua extensão, no bairro 

Parque Santo Antônio, em Sobral; - Indica a necessidade de calçamento, recapeamento 

asfáltico na estrada que liga a CE 183 ao cemitério Boa Vista, no distrito de Jaibaras, 

em Sobral-CE; - Indica a implantação de equipamentos de academia e reforma do 

playground na praça Tamarindo, Sobral-CE; - Indica a instalação de quebra-molas e 

recapeamento asfáltico na rua Padre Osvaldo Chaves, no bairro Cidade Dr. José 

Euclides Ferreira Gomes, Terrenos Novos, Sobral-CE; - Indica em regime de urgência o 

conserto do equipamento de iluminação e/ou troca de lâmpadas da quadra Rafael 

Mesquita de Morais, localizada na rua Acácio Alcântara no bairro Padre Palhano em 

Sobral-CE; - Indica em regime de urgência a continuação da obra de saneamento básico 

(que se encontra parada) no bairro Cidade Pedro Mendes Carneiro em Sobral-CE; - 

Indica a implantação de um centro de educação infantil – CEI no bairro Tamarindo, 

Sobral-CE; - Indica a implantação de salas do EJA – Educação de Jovens e Adultos e do 

Programa Brasil Alfabetizado, na associação Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no 

bairro do Tamarindo, Sobral-CE; - Indica com urgência a necessidade de mutirão de 

limpeza no Parque Mucambinho (calçadão, canal, campos) que se encontram com 

acúmulos de lixo e mato crescido, iniciando no trecho por trás da rodoviária 

percorrendo o bairro do Tamarindo e indo até o final do bairro da Santa Casa em 

Sobral-CE; - Indica a necessidade de recapeamento asfáltico na rua Raimundo 

Rodrigues em toda a sua extensão no bairro Cohab I em Sobral-CE; - Indica com 

urgência, a implantação de tartarugas, com devida sinalização na rua Raimundo 

Rodrigues, em frente a oficina do Sr. Francisco, no bairro Cohab I em Sobral-CE; as 

Indicações nºs 832/17, 841/17, 842/17, 843/17, 844/17, 857/17, 858/17, 883/17, 
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884/17, de autoria do Vereador Joaquim Euclides Feijão Neto (PDT) - Indica que 

seja feita a pavimentação com bloquetes no Parque da Cidade, dando início na rua 

Monte Letácio, estendendo-se a rua Joaquim Barreto até a rotatória na rua José Euclides 

Ferreira Gomes, bem como na rua João Dias Carvalho, Sobral-CE; - Indica a construção 

de um miniestádio no bairro Tamarindo, Sobral-CE; - Indica asfaltamento para a rua 

Astolfo Menescal, no bairro Betânia, Sobral-CE; - Indica a reforma do calçadão nos 

dois sentidos que passa na ponte do rio Oiticica, na Av. Fernandes Távora; - Indica a 

construção no Assentamento das Casinhas de um anexo do posto de saúde do distrito de 

Caracará; -  Indica a reforma do calçadão da margem esquerda, iniciando na ponte Dr. 

José Euclides, estendendo-se até a rua Pintor Lemos; - Indica a construção de uma 

quadra de esportes no bairro Tamarindo, Sobral-CE; - Indica a reforma do calçadão e da 

área de lazer na lagoa da fazenda no bairro Betânia, Sobral-CE; - Indica, com urgência, 

a limpeza da lagoa da fazenda no bairro Betânia, Sobral-CE; as Indicações nºs 871/17, 

872/17, 873/17, de autoria da Vereadora Alessandra Ponte de Queiroz Miranda 

(PDT) - Indica a aquisição de um terreno para a implantação da estação da juventude no 

bairro Sumaré, Sobral-CE; - Indica a aquisição de um terreno para a implantação de 

uma areninha no bairro Sumaré, Sobral-CE; - Indica a construção de uma estação da 

juventude, no terreno localizado na rua Aberlado Ferreira Gomes, no conjunto 

habitacional Cesário Barreto Lima (Paraíso das Flores), Sobral-CE; as Indicações nºs 

874/17, 875/17, de autoria do Vereador Tiago Ramos Vieira (PMDB) - Indica a 

construção de um galpão para comercialização de produtos dos criadores e vazanteiros 

do distrito de Aracatiaçu; - Indica a ampliação do salão de velório do cemitério do 

distrito de Aracatiaçu, Sobral-CE; a Indicação nº 908/17, de autoria do Vereador 

Cleiton Prado Carvalho (PSL) - Indica que seja feita uma praça e nela seja implantado 

um playground no triângulo entre a Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante e a rua 

Desembargador Moreira da Rocha, no bairro Coração de Jesus; a Indicação nº 909/17, 

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

construção de uma academia da saúde na praça da juventude no bairro Vila União. 

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

o vereador Tiago Ramos Vieira. Sauda os presentes. Comenta que anteriormente teve 

o prazer de servir a esta Casa interinamente, e sempre teve o selo e o cuidado de 

respeitar os demais vereadores e o povo. Afirma que algumas pessoas da imprensa 

distorcem o que os vereadores da oposição falam. Relata que um blog distorceu a saída 

dos edis na última sessão, pois isso acontece porque os blogueiros têm má vontade ao 

transmitir o que realmente aconteceu. Reitera que fez uma nota de esclarecimento. 

Reconhece as prerrogativas da função exercida pelo Presidente desta Casa, mas não lhe 

confere o direito de ter atitudes arrogantes e autoritárias, tais como: tirar o direito de fala 

de qualquer parlamentar e negar o pedido de vistas de qualquer matéria que estiver 

tramitando, tal qual ocorreu na sessão passada.  Faz a leitura do Art. 191 do Regime 

Interno da Câmara Municipal de Sobral, o qual diz que fica a critério do Presidente 

determinar o tempo que será dado vistas à matéria em discussão. Afirma que solicitou 

vistas para contribuir com o projeto e até incluir emendas. Diz não entender a pressa de 

ser votado o Projeto de Lei nº 2059/17. Ressalta que o prefeito quer arrecadar dinheiro 
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com o suor dos sobralenses, desestimulando a economia local e prejudicando a 

população. Indaga se existe alguma empresa que vem para Sobral, na qual o prefeito só 

arrecadou impostos. Faz a leitura do Art. 1 do Projeto de Lei nº 2059/17, no qual 

discorre sobre o prêmio por fiscalização a ser concedido mensalmente aos fiscais. Fala 

que o projeto supracitado estimula a multa, e não a educação. Teceu críticas ao 

posicionamento do edil Jose Bonifacio Silva Mesquita, que disse durante uma entrevista 

que os vereadores seriam irresponsáveis ao terem se retirado da sessão passada. Solicita 

respeito ao edil Jose Bonifacio Silva Mesquita. Lembra que o referido vereador votou 

contra o Projeto de Lei nº 2031/17, que assegurava a meia entrada aos professores da 

rede pública e privada de ensino. Diz ao edil Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante que 

é importante ter cautela no que se fala. Elogia os secretários de obras e educação e o 

Presidente da Câmara. Comenta que o edil Paulo Cesar Lopes Vasconcelos é presidente 

de 21 vereadores, e que calar um parlamentar em defesa do povo não traz benefícios à 

população. Esclarece que no momento que se retirou do Plenário o projeto que estava 

em discussão não era o projeto das casas. Reitera que tinha tido, anteriormente, para a 

vereadora Maria Socorro Brasileiro Magalhães que votaria a favor do projeto das casas. 

Ressalta que as matérias que forem a favor do povo e de autoria do Executivo votará a 

favor, mas algo como o Projeto de Lei nº 2059/17 votará contra, pois incentiva o 

servidor público a retirar dinheiro do sobralense. Esclarece que o povo não entende e 

não tem a obrigação de entender os projetos, mas que essa é a função do vereador, 

defender o povo. Analisou criticamente a secretaria de esportes não ter solicitado a 

compra de material esportivo. Comunica que solicitou oficialmente material esportivo 

para times de bairro, mas que até o momento não houve a entrega de nenhum material. 

Diz que torce para que o prefeito faça uma boa gestão, mas pelo o vê já era tempo para 

as coisas estarem acontecendo nas ruas, nos bairros e distritos. Alega que a gestão do 

prefeito Ivo está espelhada na gestão passada. Salienta que a imprensa só macula a 

oposição. Comenta que a vice-prefeita cometeu um erro gravíssimo ao congelar a 

licença prêmio por três anos, porém não viu a imprensa comentando sobre o assunto. 

Reitera que foi eleito para defender o seu eleitorado e toda a população sobralense. 

Enfatiza que solicitou pela ordem e pediu para discutir o projeto, porém não lhe foi 

permitido, por isso espera que isso não aconteça mais. Diz que faz elogios quando é 

necessário, mas que não pode deixar de expressar a sua angústia. Segundo orador 

inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o vereador Jose Oswaldo Soares Balreira 

Junior. Cumprimenta a todos. Comenta sobre a tribuna do vereador Tiago Ramos 

Vieira. Diz ter a mesma preocupação que o vereador supracitado. Relata que há 20 anos 

não existe na Câmara a divisão de oposição e situação. Afirma que o presidente precisa 

ter paciência, parcimônia e que não pode ser influenciado por terceiros quando há 

discussão de projetos unânimes, como o que vem acontecendo nesta Casa. Analisou 

criticamente a fala dos edis Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Jose Bonifácio Silva 

Mesquita e Alessandra Ponte de Queiroz. Ressalta que no ano passado a oposição não 

aprovou o projeto das casas, pois desrespeitava a Lei de Responsabilidade Fiscal e que 

neste ano o projeto veio com o mesmo vício. Relata que conversou com os vereadores 

Jose Itamar Ribeiro da Silva e Francisco Rogerio Bezerra Arruda para reunirem a 
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comissão, para tratarem, especificamente, desde projeto, porém no momento da reunião 

foi discutida outra matéria. Afirma que no projeto das casas passado 88 pessoas seriam 

beneficiadas e que no deste ano foram 53 pessoas. Ressalta que concordou quando lhe 

ligaram para marcar a reunião das comissões para debater o projeto das casas, porém no 

momento foi discutido o projeto de incentivo da produtividade, o qual não era para ser 

debatido naquela reunião por ser problemático e talvez ser inconstitucional. Diz que a 

sessão estava acontecendo quando o projeto chegou a Casa às 18:30hs. Comenta que 

muitos falaram que os edis eram irresponsáveis por terem se retirado na sessão passada, 

isso demonstra desrespeito com a oposição. Diz que acredita que os edis não sabem, 

mas que no projeto das casas era necessário constar o Art. 16 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e que isso aconteceu, também, no projeto enviado no ano 

passado. Afirma que avisou ao edil Jose Itamar Ribeiro da Silva para que incluísse esse 

artigo. Teceu críticas em relação como o Poder Executivo Municipal está enviando as 

pressas os projetos para serem votados. Reitera que a Câmara está servindo de secretaria 

do município. Acredita que quando o vereador solicita vistas deve ser concedida pelo 

Presidente e que esse deve determinar o prazo que será solicitado às vistas, porém estão 

falando que o Presidente concede se quiser. Censura quando dizem que a oposição foi 

contra o projeto das casas. Reitera que a matéria veio para analise do Plenário, pois ele 

comunicou o erro no projeto para o edil Jose Itamar Ribeiro da Silva. Ressalta que 

alguns vereadores não sabem nem o que estão votando. Comunica que é direito do edil 

se retirar do Plenário e que isto ocorre em todas as Casas Legislativas, porém estão 

estranhando isso aqui, pois há 20 anos que não há essa divisão entre oposição e 

situação. Afirma que verificação de quórum é para deliberar e que caso não queira votar 

não será prejudicado. Desaprova a problemática que ocorreu na Santa Casa de Sobral, 

na qual houve ameaça ao médico plantonista. Analisa a violência e os suicídios que vêm 

acontecendo em Sobral. Solicita uma comissão para ouvir o secretário de segurança. 

Comenta que comunicou ao Presidente um setor de identificação para a Câmara, pois 

todo setor público deve pedir o documento de identificação para dar mais segurança aos 

servidores. Relata que algumas pessoas lhe procuraram para discutirem o decreto da 

vice-prefeita de congelar a licença prêmio por três anos. Reflete que um dos primeiros 

atos do Prefeito foi suspender as gratificações e agora há essa suspensão da licença 

prêmio. Comunica que solicitara através de requerimento o relatório do impacto 

financeiro das pessoas que tem o direito ao gozo da licença prêmio. Diz está estudando 

se pode haver essa suspenção da licença prêmio, já que é uma lei. Informa que caso seja 

necessário entrará com uma ação judicial. Relembra que há mais de trinta dias foi 

comunicado que os secretários viriam a Câmara para esclarecerem algumas situações, 

porém até o momento nenhum secretário se manifestou a vir a esta Casa para explicar as 

problemáticas do município. Teceu críticas à uma obra que o SAAE (Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto) realizou na principal avenida do bairro Sinhá Saboia. Aparteado 

pelos vereadores: Jose Itamar Ribeiro da Silva, Alessandra Ponte de Queiroz, Jose Vytal 

Arruda Linhares, Ailton Marcos Fontenele Vieira, Estevão Ponte Filho. Pela Ordem 

Jose Itamar Ribeiro da Silva, comunica que esteve com o Prefeito e o chefe de gabinete 

e irá conversar com o Presidente da Câmara para elaborarem um calendário dos 
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secretários que virão a esta Casa. Terceiro orador inscrito para fazer uso da 

Tribuna, foi o vereador Paulo Cesar Lopes Vasconcelos. Sauda os presentes. Relata 

sua alegria com os avanços de humanização e valorização do servidor. Comenta que os 

edis não estão valorizando os trabalhos de humanização. Fala das comemorações em 

homenagem ao Dia da Mulher e a Páscoa. Comunica que os e-mails institucionais já 

estão feitos. Demonstra pesar em relação ao falecimento do cantor Belchior. Fala da luta 

dos trabalhadores pelas conquistas já consolidadas. Diz que o Governo Federal está 

castrando os direitos dos trabalhadores. Demonstra preocupação com a crise financeira.  

Analisa criticamente a reforma trabalhista e a reforma da previdência.  Lembra-se da 

audiência pública sobre a reforma da previdência, na qual cinco deputados falaram que 

irão votar contra essa reforma. Parabeniza o trabalho da imprensa. Comenta que a 

maioria dos escândalos o PT (Partido dos Trabalhadores) está envolvido. Reitera que 

acompanhará o compromisso assumido aqui pelos Deputados: Moses Rodrigues, Cabo 

Sabino, Chico Lopes, Odorico Monteiro e Leônidas Cristino. Relata que esteve na Santa 

Casa e percebeu a importância do uso de capacete nas motocicletas, pois o uso do 

capacete diminuiria a superlotação da emergência desse hospital. Solicita que a 

imprensa publique que é necessário o uso do capacete e que nas regiões circunvizinhas, 

também, seja cobrado o uso desse equipamento. Comunica que a Mesa Diretora da 

Câmara encaminhará um projeto para levar o PROCON e mais algumas ações para 

perto da comunidade dos distritos e bairros.  Informa que chamará três vereadores para 

acompanhar o PROCON, e assim ouvir as demandas do povo. Comenta sobre o Art. 

141 do Regimento Interno da Câmara, no qual diz ser uma prerrogativa do Presidente 

conceder ou não vistas da matéria em discussão. Diz que assumirá que seus erros e 

pedirá desculpas quando necessário. Comenta que na sessão passada, durante a 

discussão do Projeto de Lei nº 2059/17, foi concedido dois momentos para discussão 

desse projeto e que foi desrespeitado, com isso o Regimento Interno lhe confere o 

direito quando alguém o desrespeitar. Diz que é Presidente de 20 edis e que por isso 

deve ser justo, pois tem obrigação com a população. Ressalta que a imprensa deve 

continuar trabalhando. Salienta que o vereador pode ficar no Plenário e votar contra os 

projetos. Relata que pode discutir no Plenário e depois sair beijando e abraçando os 

demais edis. Fala da importância da responsabilidade com os atos. Reitera que não gosta 

do termo oposição e que são 21 vereadores trabalhando pelo povo. Aparteado pelos 

vereadores: Jose Oswaldo Soares Balreira Junior, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, 

Ailton Marcos Fontenele Vieira, Jose Vytal Arruda Linhares, Alessandra Ponte de 

Queiroz, Estevão Ponte Filho. Quarto orador inscrito para fazer uso da Tribuna, foi 

o vereador Giuliano Dias Araújo Vasconcelos. Inicia cumprimentando a todos. 

Lamenta a diminuição do público durante as sessões. Lastima o falecimento do cantor 

Belchior. Afirma que as Câmaras buscam se fortalecer, mas aqui há o enfraquecimento. 

Relata que no início do semestre teve a mudança do Regimento Interno e agora está 

sendo enviadas várias matérias de urgência do Executivo. Fala da importância de seguir 

os trâmites do Regimento Interno. Teceu críticas aos comentários dos edis Maria 

Socorro Brasileiro Magalhães e Jose Bonifácio Silva Mesquita, os quais falaram que os 

vereadores foram irresponsáveis por não votarem a favor do povo. Afirma que 



7 

 

irresponsabilidade é o vereador não saber o que vota.  Relata que o edil Jose Bonifácio 

Silva Mesquita está sendo leviano ao utilizar o carro da Câmara para festas. Acredita 

que o Presidente Paulo Cesar Lopes Vasconcelos precisa tomar providências quanto a 

isso. Comenta que o Presidente agiu de maneira arbitrária na sessão passada, pois não 

houve afronta a moral do Presidente, mas diz que cada um tem uma interpretação 

diferente do Regimento. Diz que conversou com o médico agredido no hospital da 

Santa Casa. Descreve a situação que aconteceu no sábado na Santa Casa. Informa que 

por medo a sua integridade física o médico supracitado não está indo trabalhar, já que 

não há uma segurança adequada nesse hospital. Reitera que esse é um assunto de cunho 

social para a cidade de Sobral. Teceu críticas ao fechamento de algumas comarcas das 

cidades vizinhas, tais como: Cariré, Barroquinha e Uruoca. Informa que os processos 

dessas comarcas virão todos para Sobral, o que gera um problema social, pois muitas 

pessoas dependem da resolução desses processos. Comunica que solicitará uma 

audiência pública requerendo uma nova vara de famílias e sucessões para Sobral. Diz 

que convidará o Presidente do Tribunal de Justiça. Analisa que os processos estão 

parados, pois não tem pessoal suficiente para trabalhar. Discorre que o atual juiz de 

execução criminal tem mais de 2000 processos. Ressalta que entrou com o Projeto de 

Lei que modificará a distância mínima entre os postos de gasolina, para que assim possa 

ter maior concorrência. Crítica o monopólio dos postos de gasolina na cidade de Sobral. 

Relata que foi descontado de um servidor da guarda municipal o valor de R$ 258,40, 

referente a contribuição sindical obrigatória, na qual ele nunca assinou nada em relação 

a sindicato. Diz que nesse ponto a reforma trabalhista irá ajudar, já que contribuição 

sindical passará a ser facultativa. Aparteado pelos edis: Estevão Ponte Filho e Ailton 

Marcos Fontenele Vieira. Pela Ordem Ailton Marcos Fontenele Vieira, solicita 

informações sobre o Art. 187 do Regimento Interno. Solicita que o Art. 187 conforme 

acordo, anterior, no Plenário.Com a palavra,  Paulo Cesar Lopes Vasconcelos solicita 

que o edil Ailton Marcos Fontenele Vieira vá ao seu gabinete para solucionar a situação 

do Art. 187. Esclarece que as faltas dos vereadores nas sessões são reguladas pelo TCE, 

e não é uma questão de quórum. Comunica que os assessores terão que solicitar, 

anteriormente, suas entradas no Plenário durante as sessões. Comenta que, 

anteriormente, houve uma sessão a respeito dos bens comuns da Câmara. Sugere que o 

vereador Giuliano Dias Araujo Vasconcelos formalize a sua queixa contra o edil Jose 

Bonifacio Silva Mesquita, e avisa que caso seja provado a Presidência tomará as 

medidas necessárias sobre o assunto. ORDEM DO DIA – Foi aprovada, em votação 

única, a Moção nº 021/17, de autoria do Vereador Ailton Marcos Fontenele Vieira 

(SD), subscrita por: Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos”, 

Maria Socorro Brasileiro Magalhães, José Crisóstomo Barroso Ibiapina “Zezão”, 

Adauto Izidoro Arruda, Tiago Ramos Vieira e Giuliano Dias Araújo Vasconcelos 

“Dr. Giu” - Apresenta Moção de Congratulações e aplausos pela passagem do “Dia do 

Policial Militar e Policial Civil”, que foi comemorado no dia 21 de abril. Nada mais 

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

convocando a todos para a próxima Sessão. E, para constar, esta ata foi lavrada, 

discutida e assinada pela Mesa Diretora desta Casa Legislativa. 
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