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Ata da Vigésima Primeira Sessão Ordinária do Primeiro período da Primeira 

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

realizada no dia 24 de abril de 2017. 

  

Presidente – Paulo Cesar Lopes Vasconcelos 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 
 

Aos vinte e quatro (24) 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 

vigésima primeira 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, Adauto 

Izidoro Arruda, Vicente de Paulo Albuquerque, Joaquim Euclides Feijão Neto, Tiago 

Ramos Vieira, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, José Itamar Ribeiro da Silva e 

Cleiton Prado Carvalho, José Crisóstomo Barroso Ibiapina.  AUSENTES: Estevão 

Ponte Filho, José Oswaldo Soares Balreira Júnior e Romário Araújo de Sousa.  

Aprovada a Ata da 20ª Sessão Ordinária. PEQUENO EXPEDIENTE – Foi lido, 

extra pauta, o Ofício nº 171/17, de autoria do Diretor Presidente do Metrofor 

Senhor Eduardo Fontes Hotz – Em resposta ao Of. GAP nº 73/17, relativo ao 

requerimento verbal nº 16/17, que requer a redução da tarifa do Sistema VLT de Sobral. 

Foram lidas as Correspondências: - Requerimento S/nº - Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais de Sobral (SINDSEMS), de 20/04/2017  Solicita o uso da 

Tribuna Popular, para apresentação da história de 13 anos de luta do sindicato, data a 

ser comemorada no dia 24 de abril de 2017. Orador(a): Gilvan Azevedo Ferreira – 

Presidente do SINDSEMS; - Ofício nº 424/2017- JUDSEC/3ºBPM/CPI – Secretaria 

de Segurança Pública e Defesa Social – Polícia Militar do Ceará/Sobral, de 

18/04/2017  Resposta ao Of. 173/17, que encaminha Requerimentos dos vereadores: 

Alessandra Ponte de Queiroz Miranda e Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão”. Foi 

lido o Projeto de Lei nº 2062/17, de autoria do Vereador Giuliano Dias Araújo 

Vasconcelos “Dr. Giu” (SD) - Altera a Lei nº 391, de 10 de dezembro de 2002, que 

regulamenta a edificação dos postos de gasolina, e dá outras providências. Foi lido o 

Voto de Pesar nº 010/17, de autoria do Vereador Francisco Ivonilton Camilo 

Cavalcante “Camilo Motos” (PRTB) - Apresenta Votos de Profundo Pesar em 

memória da Senhora Maria do Socorro Castro Teixeira. Foram lidas as Indicações nºs 

750/17, 751/17, 752/17, 821/17, de autoria da Vereadora Alessandra Ponte de 

Queiroz Miranda (PDT) - Indica com urgência, a conclusão da construção da unidade 

básica de saúde do bairro Alto da Brasília, Sobral-CE; - Indica com urgência, a 
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conclusão da construção da unidade básica de saúde do bairro Parque Santo Antônio, 

Sobral-CE; - Indica com urgência, a conclusão da construção da unidade básica de 

saúde do bairro da Estação, Sobral-CE; - Indica recapeamento asfáltico na rua Arco 

Verde, no bairro Sumaré, Sobral-CE; as Indicações nºs 779/17, 780/17, 781/17, 788/17, 

789/17, de autoria do Vereador Cleiton Prado Carvalho (PSL) - Indica que seja feito 

o asfalto da travessa Bangu, entre a rua Dr. Custódio de Azevedo e a rua Dom Valfrido 

Teixeira Vieira, antiga Projeto Integração, Parque Silvana I; - Indica que seja feito o 

recapeamento asfáltico da rua Belém, no bairro Alto da Brasília; - Indica que seja feita 

uma praça e nela seja implantado um playground na rua Maria Alice Barreto Lima 

(próximo ao campo de futebol Barcelona), no bairro Expectativa; - Indica que seja feita 

a reforma da praça Paulino Rocha e nela seja implantada uma academia popular ao ar 

livre, situada na rua Belo Horizonte, no Alto da Brasília; - Indica que seja feita a 

construção de casas de alvenaria em substituição às casas de taipa no bairro Dom José; 

as Indicações nºs 802/17, 803/17, 804/17, 805/17, de autoria do Vereador Giuliano 

Dias Araújo Vasconcelos “Dr. Giu” (SD) - Indica a complementação do calçamento 

na rua Osvaldo Chaves com a rua das Flores, no bairro Terrenos Novos, em Sobral-CE; 

- Indica a complementação asfáltica na rua Osvaldo Chaves com a rua da Flores, no 

bairro Terrenos Novos, em Sobral-CE; - Indica a recuperação da iluminação pública 

com a troca de lâmpadas queimadas, na rua São Jorge, no bairro Parque Santo Antônio, 

em Sobral-CE; - Indica a recuperação da iluminação pública com a troca de lâmpadas 

queimadas, na rua São Luiz com a travessa Nossa Senhora de Fátima, no bairro Parque 

Santo Antônio, em Sobral-CE; as Indicações nºs 812/17, 813/17, 814/17, 815/17, de 

autoria do Vereador Francisco Rogério Bezerra Arruda (PP) - Indica a construção 

de uma praça no sítio São Joaquim, no distrito de Jordão, Sobral-CE; - Indica a reforma 

da escola Raimundo do Carmo Arruda do sítio Santana, no distrito de Jordão, Sobral-

CE; - Indica a construção de calçamento da rua na comunidade da Igrejinha, no sítio 

Contendas, no distrito de Jordão, Sobral-CE; - Indica a construção de calçamento da rua 

Benedito Araújo (o Guarani), no sítio Contendas, no distrito de Jordão, Sobral-CE; as 

Indicações nºs 819/17, 820/17, de autoria do Vereador Tiago Ramos Vieira 

(PMDB) - Indica a construção de mais uma caixa d’água para atender os moradores do 

distrito de Patriarca, Sobral-CE; - Indica a inclusão de 02 (dois) banheiros públicos e 02 

(dois) vestuários, sendo um feminino e outro masculino na quadra de esportes, 

localizada no conjunto habitacional Cesário Barreto Lima, mais conhecido como 

Paraíso das Flores, Sobral-CE. Foram lidos e, automaticamente, aprovados os 

Requerimentos nº 069/17, 070/17, 071/17, de autoria do Vereador Tiago Ramos 

Vieira (PMDB) - Solicita a construção de 01 (um) poço profundo com caixa d’água no 

distrito de Patos; - Solicita a construção de 01 (um) poço profundo com caixa d’água na 

localidade de Caraúbas, no distrito de Patriarca, Sobral-CE; - Solicita a construção de 

01 (um) poço profundo com caixa d’água na localidade de Mutuca, no distrito de 

Patriarca, Sobral-CE. Pela Ordem, Jose Itamar Ribeiro da Silva comunica que amanhã 

às 16hs haverá uma reunião da Comissão de Justiça para ser discutidas matérias de 

urgência, já que na sexta- feira os vereadores estarão viajando. Pela Ordem, Tiago 

Ramos Vieira solicita que os moradores de Patriarca tenham compreensão em a relação 
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às estradas esburacadas que ligam os distritos de Alegre, Patriarca e Marrecas, pois 

devido à quadra invernosa é difícil realizar o piçarramento nesses locais. Pela Ordem, 

Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante apresenta voto de pesar in memoriam da 

Senhora Maria do Socorro Bastos Teixeira. Pela Ordem, Alessandra Ponte de Queiroz 

parabeniza o Senhor Viana Farias pelo seu aniversário. Apresenta voto de pesar a uma 

família do bairro do Sumaré, na qual faleceu o filho e uma neta devido à violência na 

cidade. GRANDE EXPEDIENTE – Primeiro orador inscrito para fazer uso da 

Tribuna, foi o vereador. Ailton Marcos Fontenele Vieira. Agradece a Deus. Sauda os 

presentes. Parabeniza os policiais militares e civis, em comemoração pelo seu dia, no 

qual é comemorado no dia 21/04. Teceu críticas à profusão de insegurança que está 

acontecendo no estado do Ceará. Censura as transgressões do crime organizado em 

Fortaleza. Afirma que as facções acreditam que têm direito de impor as suas regras na 

sociedade e que quando não são contemplados realizam terrorismo na cidade. Salienta 

que essa violência em Fortaleza, aconteceu porque alguns integrantes de facções 

criminosas não queriam que outros apenados fossem cumprir pena em outra unidade 

prisional. Ressalta que é inadmissível aceitar e corroborar com essa situação, na qual a 

sociedade fica a mercê dos criminosos. Relata que ouviu que os promotores fizeram um 

acordo para que alguns integrantes das facções não fossem transferidos para outra 

unidade prisional. Evidencia que se essa história for verídica abrirá um precedente, e 

dessa forma as facções terão direito sobre a população. Indaga-se onde está o Estado e o 

governador. Comenta que nos EUA os direitos dos apenados são limitados, pois eles se 

encontram através de um vidro. Afirma que no Brasil os apenados têm direito ao induto 

e visita íntima. Interpela o motivo do governador ainda não ter tido uma atitude enérgica 

até o momento. Comunica que o Deputado Estadual Capitão Wagner afirmou que não 

prospera ter um secretário valente e um governador frouxo. Diz que o secretário Costa 

está realizando um bom trabalho, porém ele está em um cargo comissionado e devido a 

isso deve ter suas ações aprovadas pelo governador. Relata que devido a esse controle o 

ex-secretário Marcos Villas Boas renunciou ao cargo. Realiza comparações entre os 

números da violência no primeiro trimestre de 2017 e o ano de 2016 na cidade de 

Sobral. Relata que solicitou informações à Secretaria de Segurança do Estado sobre o 

Conjunto Novo Caiçara, no entanto esse conjunto não existe como um bairro isolado, 

mas sim em parceria com o bairro do Junco, no relatório consta que no período de quase 

seis meses só houve uma tentativa de homicídio. Relata que não há como solicitar 

efetivo para o Conjunto Nova Caiçara se os dados da violência estão, praticamente, 

zerados. Enfatiza que todo mundo solicita GPM, porém será que essa seria a solução? 

Acredita que não, pois geraria maior custo na folha de pagamento e o efetivo não teria 

conhecimento profissional. Destaca a necessidade da tecnologia e estratégia (serviço de 

inteligência), como exemplo: bloqueadores de celulares nos presídios e rastreamento 

sem enfrentamento. Informa que a nova lei da LDB (Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional) incluiu no ensino fundamental e médio o estudo direcionado à 

cidadania, porém não viu nas ementas das disciplinas nada relacionado a patriotismo, 

atualidade, segurança e/ou educação cidadã, no entanto viu material conteudista. 

Parabeniza o ótimo exemplo das escolas profissionalizantes. Analisou criticamente o 
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número de viaturas do ronda e a quantidade de guardas disponíveis. Afirma ser um 

absurdo colocar pouco profissional para atender várias demandas. Solicita que seja 

implementado efetivo e tecnologia. Sugere municipalizar a segurança e armar a guarda. 

Afirma que o que discurso do secretário, prefeito e governador é o mesmo, a favor do 

não armamento. Acredita que não é necessário realizar pesquisa popular, pois o discurso 

será favorável para que não armem a guarda. Comenta sobre o roubo de 47 cabeças de 

gado. Diz que a guarda municipal está servindo para marketing político. Relata a 

importância de capacitar esses profissionais. Afirma que não é necessária a pesquisa 

popular para armar a guarda, pois a lei respalda o profissional militar ou civil de ter 

porte de arma. Comunica que acompanhará esse processo. Relata que solicitou 

monitorização nas escolas, uma unidade do colégio militar em Sobral. Informa que 

debaterá depois o projeto dos flanelinhas. Discorre sobre a importância do torneio de 

damas na cidade. Parabeniza esses jogadores pela iniciativa. Aparteado pelos 

vereadores: Jose Vytal Arruda Linhares e Cleiton Prado Carvalho. Segundo orador 

inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o vereador. Jose Crisostomo Barroso 

Ibiapina. Cumprimenta os presentes. Afirma que não debate sobre assuntos municipais, 

pois não há nada especial para ser debatido. Teceu críticas à atual gestão do prefeito Ivo 

Gomes. Preocupa-se com o período pós-inverno, pois na gestão anterior tinha somente 

uma máquina para fazer os reparos nas estradas. Espera que essa situação mude, pois as 

chuvas este ano foram muito fortes e danificaram muito as estradas. Relata que no 

distrito de Sabonete um cidadão realizou uma barragem dentro do rio, porém o rio é da 

União. Diz que o lençol de água cobriu as estradas e os alunos estão sem assistir aula há 

um mês, porque a água cobriu a passagem molhada. Informa que comunicou a AMMA 

(Autarquia Municipal do Meio Ambiente), à secretaria de obras e ao chefe de gabinete 

do prefeito, porém nada aconteceu, pois quem fez isso é aliado político. Reitera que é 

vereador da oposição, mas diz que nunca se negou a votar os projetos do Executivo, 

pois ainda está confiando no trabalho do prefeito. Lembra que até empréstimos votou a 

favor. Ressalta que o Legislativo precisa confiar no chefe do Executivo, no prefeito. 

Relata que pensou que a ex-vereadora Christianne Marie Aguiar Coelho iria fazer a 

diferença como prefeita interina, porém não observou isso, já que ela realizou um 

decreto congelando a licença prêmio por três anos.  Surpreende-se com essa atitude, já 

que a ex-vereadora lutou muito pelo trabalhador. Acredita que não pode ser aprovado 

um decreto desses. Indaga como que pode um decreto se impor sobre uma lei 

municipal. Salienta que o PT e o PMDB quebraram o Brasil, com estratégias de 

esquerda, mídia grande e merchandising. Informa o que foi revelado com as delações da 

lava jato: empresas que fazem doações de campanha para candidatos, doações de forma 

extraoficial, licitações em que há pactuação de preço. Reitera que as contas de 

campanhas são contos de fábula, já que as empresas que ganham as licitações reformam 

as casas dos governantes, os tribunais de conta não fiscalizam as obras. Admira-se que o 

povo não está surpreso. Afirma que é preciso está o esquema até para conseguir 

emprego no município ou em outro órgão. Fala que esse assunto não é novidade 

nenhuma para os comentaristas, blogueiros, entre outros. Enfatiza que desde que a 

esquerda assumiu o comando do país, o desmanche vem ocorrendo descaradamente. 
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Comenta que na França os dois principais partidos não foram eleitos para o segundo 

turno, pois o povo cansou de mídia. Afirma que naquele país quando um policial é 

morto o país fica ignóbil. Reitera que no Brasil é algo banal, sendo só um número nas 

estatísticas.  Discorre que a direita reforça as instituições, as tonam fortes e com 

autonomia. Informa que há 24 anos o país é governado pelos partidos de esquerda, tais 

como PT e PMDB. Diz que não faz sentido as pessoas votarem em políticos envolvidos 

na lava jato. Comenta que os militares estavam certos na época da ditadura, quando 

prenderam Lula, Dilma e o Fernando Henrique Cardoso. Ressalta que todos sabem 

como evitar, porém não realizam nada modificar a situação. Esclarece que quem nomeia 

os integrantes dos Tribunais de Contas é o governo; o Presidente nomeia dois ministros 

do STF e esses dois ministros vão julgar o Presidente. Pergunta quem irá votar contra a 

pessoa que lhe deu emprego? Afirma que a OAB não tem influência, mas sim o 

governo. Informa que é necessário moralizar as instituições, dar autonomia para os 

militares, tribunais e instituições. Relata que deu uma bateria de carro para o automóvel 

guarda municipal de Caracará. Lembra que a Secretaria da Fazenda não tem problemas 

iguais aos dos automóveis de Caracará.  Solicita ao presidente da Comissão de Justiça 

que seja discutido amanhã a questão do decreto sobre a licença prêmio. Afirma que se 

for verdade é necessário fazer um decreto legislativo cancelando esse ato. Esclarece o 

que é decreto legislativo. Reitera que é necessário realizar concurso público e não 

seleção. Relembra o movimento vem pra rua, no qual elegeu o congresso mais corrupto 

da história. Alega que não vê a população fazendo movimento de revolta. Discorre que 

caso a justiça não coloque esses políticos para fora o cidadão brasileiro pode colocar, 

caçando os direitos deles nas urnas. Informa que os investidores estrangeiros da 

Petrobras entraram com um pedido na justiça pedindo seis bilhões de danos morais. 

Aparteado pelo vereador: Jose Vytal Arruda Linhares. Não houve inscrição para uso das 

Terceira e Quarta Tribunas. ORDEM DO DIA – Foi aprovado o Requerimento S/nº - 

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sobral (SINDSEMS), de 

20/04/2017  Solicita o uso da Tribuna Popular, para apresentação da história de 13 

anos de luta do sindicato, data a ser comemorada no dia 24 de abril de 2017. Foi 

aprovado, em redação final, o Projeto de Lei nº 2053/17, de autoria do Vereador 

Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos” (PRTB) - Fica denominada 

oficialmente de Terezinha Rodrigues da Silva, a creche (berçário) situada na rua Pará, 

no bairro COHAB I. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerra os 

trabalhos da presente sessão convocando os vereadores para a próxima Sessão 

Ordinária. E, para constar, esta ata foi lavrada, discutida e assinada pela Mesa Diretora 

desta Casa Legislativa. 

 

 

 

 

 

 

 


