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Ata da Vigésima Sexta Sessão Ordinária do Primeiro período da Primeira Sessão 

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

no dia 16 de maio de 2017. 

  

Presidente – Paulo Cesar Lopes Vasconcelos 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 
 

Aos dezesseis (16) 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 sexta 

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, 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, Carlos Evanilson 

Oliveira Vasconcelos e Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante. AUSENTES: Romário 

Araújo de Sousa e José Vytal Arruda Linhares. Aprovada a Ata da 25ª Sessão 

Ordinária. Pela Ordem o edil Vicente de Paulo Albuquerque, solicita um minuto de 

silêncio pelo falecimento do Senhor Francisco Mairton Arruda Linhares. PEQUENO 

EXPEDIENTE – Foram lidas as Correspondências: - TRIBUNA POPULAR 

(Apreciação do Plenário cfe. Art. 80, 2º, I do Regimento Interno): Requerimento – 

COMISSÃO DO MOVIMENTO SOCIAL DO SERVIÇO SOCIAL 

SOBRALENSE, de 12/05/2017. Assunto: Solicita o uso da Tribuna Popular, dia 16 de 

maio (terça-feira), onde a comissão irá homenagear o Dia do Assistente Social, 

comemorado dia 15 de maio, ressaltando suas lutas e profissionais de referência na 

cidade. Orador (a): Ana Patrícia Fernandes Oliveira – Presidente da Comissão do 

Movimento Social do Serviço Social Sobralense; - Of. Nº 280/17 – Secretaria da 

Educação, de 08/05/2017. Assunto: Solicita a indicação de 02 (dois) representantes da 

Câmara Municipal de Sobral para compor a função de Titular e Suplente na Comissão 

Coordenadora do Plano Municipal de Educação – PME de Sobral. Após serem 

colocados os cargos de Titular e Suplente na Comissão Coordenadora do Plano 

Municipal de Educação – PME de Sobral a disposição dos edis, ficou acordado que os 

vereadores Maria Socorro Brasileiro Magalhães e Cleiton Prado Carvalho 

representaram os, respectivos, cargos de Titular e Suplente na Comissão Coordenadora 

do Plano Municipal de Educação – PME de Sobral. Foram lidas as Correspondências: 

- Of. Nº 206/17-DPR – METROFOR, de 28/04/2017. Assunto: Resposta ao 

Requerimento nº 35/17, de autoria do edil José Vytal Arruda Linhares; - Of. Nº 069/17-

SR2651 CE – Caixa Econômica Federal, de 20/04/2017. Assunto: Resposta ao 
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Requerimento nº 17/17, de autoria do edil Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante 

“Camilo Motos”; - Of. Nº 166/17-CMA – Câmara Municipal de Acaraú, de 

08/05/2017. Assunto: Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. Antonio Carlos Gomes 

Moreira Belchior Fontenelle Fernandes (Belchior). Foram lidos os Projetos de Lei 

Complementar nºs 057/17 e 058/17, de autoria do Poder Executivo Municipal - 

Altera a Lei Complementar Municipal nº 07, de 01 de fevereiro de 2000, Código de 

Obras e Postura, e dá outras providências; e - Altera a Lei Complementar Municipal nº 

39, de 23 de dezembro de 2013, que institui o Código Tributário do Município de 

Sobral, e dá outras providências. Foram lidos os Projetos de Lei nº 2066/17, de 

autoria do Vereador Paulo César Lopes Vasconcelos (PDT) - Denomina 

oficialmente de praça João Batista de Sousa Coelho o logradouro que indica;  o Projeto 

de Lei nº 2067/17, de autoria do Vereador Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante 

“Camilo Motos” (PRTB) - Fica denominado oficialmente de Osvaldo Bezerra de 

Arruda o miniestádio no sítio São Francisco, localizado no distrito de Jordão, Sobral-

CE; o Projeto de Decreto Legislativo nº 727/17, de autoria da Vereadora 

Alessandra Ponte de Queiroz Miranda (PDT), subscrito por: Francisco Ivonilton 

Camilo Cavalcante “Camilo Motos”, Ailton Marcos Fontenele Vieira, Francisco 

Rogério Bezerra Arruda, José Itamar Ribeiro da Silva, Joaquim Euclides Feijão 

Neto, Dr. Estevão Ponte Filho, Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão”, Paulo 

César Lopes Vasconcelos, Maria Socorro Brasileiro Magalhães e Cleiton Prado 

Carvalho - Outorga o Título Educador Notável Maria Regina da Justa Feijão a Maria 

Socorro de Araújo Dias; o Projeto de Decreto Legislativo nº 728/17, de autoria 

Vereadora Alessandra Ponte de Queiroz Miranda (PDT), subscrito por: Ailton 

Marcos Fontenele Vieira, Francisco Rogério Bezerra Arruda, José Itamar Ribeiro 

da Silva, Joaquim Euclides Feijão Neto, Dr. Estevão Ponte Filho, Vicente de Paulo 

Albuquerque “Paulão”, Paulo César Lopes Vasconcelos, Maria Socorro Brasileiro 

Magalhães e Cleiton Prado Carvalho - Outorga o Título de Cidadania Sobralense a 

Sra. Maristela Inês Osawa Vasconcelos; o Projeto de Decreto Legislativo nº 729/17, 

de autoria da Vereadora Alessandra Ponte de Queiroz Miranda (PDT), subscrito 

por: Ailton Marcos Fontenele Vieira, Francisco Rogério Bezerra Arruda, José 

Itamar Ribeiro da Silva, Joaquim Euclides Feijão Neto, Dr. Estevão Ponte Filho, 

Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão”, Maria Socorro Brasileiro Magalhães e 

Cleiton Prado Carvalho - Outorga o Diploma Amigo da Saúde Dr. Tomaz Correa 

Aragão a Senhora Maria do Socorro Carneiro Linhares. Foi lido o Voto de Pesar nº 

018/17, de autoria do Vereador Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos “Carlos do 

Calisto” (PDT) - Apresenta Votos de Profundo Pesar em memória do Sr. Francisco 

Mairton Arruda Linhares, conhecido popularmente como “Careca”. Foi lida a Moção 

nº 024/17, de autoria do Vereador Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos “Carlos 

do Calisto” (PDT), subscrito por: Maria Socorro Brasileiro Magalhães, José 

Itamar Ribeiro da Silva, Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Cleiton Prado 

Carvalho, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos”, Vicente de 

Paulo Albuquerque “Paulão”, José Oswaldo Soares Balreira Júnior “Júnior 

Balreira” e Dr. Estevão Ponte Filho - Apresenta Votos de Congratulações a todas as 
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mães, pela passagem de seu dia, comemorado em 14 de maio de 2017; foi lida a Moção 

nº 025/17, de autoria do Vereador Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos “Carlos 

do Calisto” (PDT), subscrito por: Maria Socorro Brasileiro Magalhães, José 

Itamar Ribeiro da Silva, Cleiton Prado Carvalho, Francisco Ivonilton Camilo 

Cavalcante “Camilo Motos”, Francisco Rogério Bezerra Arruda e Paulo César 

Lopes Vasconcelos - Apresenta Votos de Congratulações a todos os arquitetos, em 

especial os de Sobral, por ocasião do Dia Nacional do Arquiteto e Urbanista, 

comemorado em todo país dia 15 de dezembro; foi lida a Moção nº 026/17, de autoria 

do Vereador Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos “Carlos do Calisto” (PDT), 

subscrito por: Maria Socorro Brasileiro Magalhães, José Itamar Ribeiro da Silva, 

Cleiton Prado Carvalho, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos”, 

Francisco Rogério Bezerra Arruda e Paulo César Lopes Vasconcelos - Apresenta 

Votos de Congratulações e aplausos a todos os servidores públicos da Câmara 

Municipal de Sobral, pela passagem do Dia do Trabalhador, data que celebra a 

importância do trabalho, suas lutas e conquistas. Foram lidas as Indicações nºs 986/17, 

969/17, 1026/17, 1027/17, 1028/17, 1029/17, de autoria do Vereador Joaquim 

Euclides Feijão Neto (PDT) - Indica a substituição dos postes de ferro por postes de 

cimento, na praça Matriz, no distrito de Aracatiaçu; - Indica a substituição dos postes de 

ferro por postes de cimento, no bairro João XXVIII, no distrito de Aracatiaçu; - Indica 

aquisição de equipamentos para uma academia de saúde na praça do distrito de 

Sabonete; - Indica a instalação de 12 braços de iluminação, começando da sede até a 

gruta de Nossa Senhora, no distrito de Caracará; -  Indica aquisição de equipamentos 

para uma academia de saúde na praça do distrito de Caracará; -  Indica a construção de 

uma praça com equipamentos para uma academia de saúde no distrito de Patos; as 

Indicações nºs 971/17, 1019/17, 1020/17, 1021/17, 1035/17, 1036/17, 1037/17, de 

autoria do Vereador Ailton Marcos Fontenele Vieira (SD) - Indica o piçarramento 

da estrada que fica às margens da CE 362 a 08km (oito quilômetros) da entrada do 

distrito de Taperuaba, nas proximidades do Refúgio de Vida Silvestre Pedra da 

Andorinha; - Indica a colocação de placas com indicações na rua 10, no bairro Renato 

Parente; -  Indica a colocação de placas com indicações na rua Aprígio Celso Lima 

Verde, no bairro Renato Parente; - Indica a colocação de placas com indicações na rua 

das Acácias, no bairro Renato Parente; - Indica a colocação de placas com indicações na 

rua Doutor Francisco Alves da Silva, no bairro Renato Parente; - Indica a colocação de 

placas com indicações na rua Francisca Ximenes Azevedo, no bairro Renato Parente; - 

Indica a colocação de placas com indicações na rua Francisco Euclides da Ponte, no 

bairro Renato Parente; as Indicações nºs 998/17, 1003/17, 1006/17, 1013/17, 1014/17, 

1015/17, 1016/17, 1030/17, 1031/17, 1032/17, 1033/17, de autoria do Vereador 

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

feito o recapeamento asfáltico e realização do saneamento básico na rua Artemísia, nas 

proximidades da Creche, no Sinhá Sabóia; - Indica que seja feito o complemento e a 

realização do saneamento básico na Av. Engenheiro José Figueiredo, nas proximidades 

do campo Martizão, bairro Cohab II; - Indica que seja feita a criação das feiras livres 

(noturnas), no bairro Alto da Expectativa, na cidade de Sobral; - Indica que seja feita a 
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viabilidade da mudança de sentido duplo, para mão única, na rua Maria Monte, no 

bairro Alto do Cristo; -  Indica que seja feita uma análise, com urgência, de um anexo 

de uma creche, no bairro Alto do Cristo; -  Indica que seja feito o roço nas seguintes 

ruas: Raimundo Trajano, Francisco Maciel e Francisco Eufrásio, no Alto Grande; -  

Indica que seja feita a recuperação das ruas Francisco Maciel e Raimundo Trajano, no 

Alto Grande; - Indica que seja feita a construção de um calçadão e uma escada na rua 

Silvana, no bairro Parque Silvana I; - Indica que seja feita a colocação de luminárias na 

quadra da rua Raimundo Trajano, no Alto Grande; - Indica que seja feita a criação da 

feira livre (período noturno), no bairro Sumaré; -  Indica seja feita a criação da feira 

livre (período noturno), no bairro Alto do Cristo; as Indicações nºs 999/17, 1001/17, 

1017/17, 1018/17, 1034/17, de autoria do Vereador Tiago Ramos Vieira (PMDB) - 

Indica a reforma da praça Gerardo Saraiva, implantando um parque infantil e academia 

de saúde, no bairro Padre Palhano, Sobral-CE; - Indica, com urgência, que seja feita a 

pavimentação asfáltica na rua Vereador José da Mata e Silva, no bairro Padre Palhano, 

Sobral-CE; - Indica a limpeza do canal que inicia na rua Patu, com término à ponte que 

liga o bairro Sumaré no bairro da Santa Casa; -  Indica que seja feita a iluminação com 

início da rua Patu à ponte que liga o bairro Sumaré, no bairro da Santa Casa; - Indica a 

cobertura do canal que inicia na rua Patu com término a ponte que liga o bairro Sumaré 

no bairro da Santa Casa; as Indicações nºs 1002/17, 1004/17, 1005/17, 1007/17, 

1008/17, 1022/17, 1023/17, de autoria Vereador Dr. Estevão Ponte Filho (PP) - 

Indica a manutenção da malha asfáltica da rua Mariinha Paiva, no bairro Sinhá Sabóia; - 

Indica, com urgência, a colocação de pavimentação (calçamento de pedra tosca) nas 

duas ruas principais de acesso da comunidade de Varjota dos Machados; - Indica a troca 

das lâmpadas queimadas e a manutenção das luminárias dos postes na extensão do 

Parque Mucambinho; - Indica a colocação de malha asfáltica na extensão da rua 

Evangelina Sabóia, a partir do número 254, bairro Terrenos Novos; -  Indica a reforma 

do calçamento e colocação da malha asfáltica na extensão da rua Newton Xerez, no 

bairro Terrenos Novos; - Indica a instalação de um semáforo, ao lado da Farmácia do 

Trabalhador e do Mercado Central, na rua Desembargador Moreira da Rocha, com 

cruzamento com a rua Viriato de Medeiros, no bairro Centro; - Indica a instalação de 

um semáforo em frente ao North Shopping, na Avenida Monsenhor Aloísio Pinto, no 

bairro Dom Expedito; as Indicações nºs 1009/17, 1010/17, 1011/17, 1012/17, de 

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

do calçamento do sítio Santo Antônio ao sítio Baixa Grande, no distrito de Jordão, 

Sobral-CE; -  Indica a conclusão do calçamento do sítio Santo Hilário até o sítio Boa 

Vista (Desterro) no distrito de Jordão, Sobral-CE; - Indica a construção de calçamento 

da rua Nova (ao lado da clínica de fisioterapia) no sítio Contendas, no distrito de Jordão, 

Sobral-CE; - Indica a conclusão do calçamento no sítio Santo Hilário de baixo, no 

distrito de Jordão, Sobral-CE. Foram lidos e, automaticamente, aprovados os 

Requerimentos nº080/17, de autoria do Vereador Dr. Estevão Ponte Filho (PP) - 

Requer informações sobre a constante falta de água no conjunto habitacional Nova 

Caiçara; o Requerimento nº 081/17, de autoria do Vereador Ailton Marcos 

Fontenele Vieira “Sargento Ailton” (SD) - Solicita urgência na apuração do crime de 
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latrocínio que vitimou o Sr. Pedro Rodrigues de Mesquita; o Requerimento nº 085/17, 

de autoria do Vereador José Vytal Arruda Linhares (PMDB), subscrito por: 

Vereador José Oswaldo S. Balreira Júnior (PMDB) - Solicita a cópia da licitação de 

combustíveis da Prefeitura Municipal de Sobral. Foi retirado pelo autor o 

Requerimento nº 084/17, de autoria do Vereador José Oswaldo S. Balreira Júnior 

(PMDB) - Solicita a convocação da Sra. Marília Gouveia Ferreira Lima, Secretária de 

Urbanismo e Meio Ambiente para tratar de assuntos referentes à mobilidade urbana e o 

VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), implantado na cidade de Sobral. Foi aprovado o 

Requerimento nº 109/17, de autoria Vereador José Bonifácio Silva Mesquita 

“Cumpady Bony” (PR), subscrito por: Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos 

“Carlos do Calisto”, Romário Araújo de Sousa, Francisco Ivonilton Camilo 

Cavalcante “Camilo Motos”, Paulo César Lopes Vasconcelos, José Itamar Ribeiro 

da Silva, Francisco Rogério Bezerra Arruda, Dr. Estevão Ponte Filho, Maria 

Socorro Brasileiro Magalhães, Tiago Ramos Vieira, Alessandra Ponte de Queiroz 

Miranda e Cleiton Prado Carvalho - Requer que intervenham a seguinte proposta que 

trata da implantação de um semáforo, no cruzamento que liga as ruas Vicente Leocádio 

e Manoel Mendes Correia, no distrito de Aracatiaçu, no município de Sobral. 

GRANDE EXPEDIENTE – Não houve inscrição para uso da Tribuna.  ORDEM 

DO DIA – Após discussão foram aprovados, por unanimidade, os Requerimentos 

nºs 083/17, de autoria do Vereador Tiago Ramos Vieira (PMDB) - Solicita que seja 

feito o estudo de viabilidade e orçamento da construção de um viaduto, com início na 

Av. Fernandes Távora em frente ao antigo Chicão Mil, com término aproximadamente 

ao lado dos fundos Colégio Farias Brito; e o Requerimento nº 106/17, de autoria do 

Vereadora Alessandra Ponte de Queiroz Miranda (PDT), subscrito por: Ailton 

Marcos Fontenele Vieira, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos”, 

Joaquim Euclides Feijão Neto, Cleiton Prado Carvalho, Maria Socorro Brasileiro 

Magalhães, Francisco Rogério Bezerra Arruda, José Itamar Ribeiro da Silva, Dr. 

Estevão Ponte Filho, Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão” e Paulo César Lopes 

Vasconcelos - Solicita uma Sessão Especial para o dia 30 de maio de 2017, a fim de 

homenagear os profissionais da Enfermagem: enfermeiros(as), auxiliares e técnicos de 

enfermagem, pela passagem do Dia do Enfermeiro e pela Semana da Enfermagem. 

Ficou acordado entre os edis que a Sessão Especial, em homenagem aos profissionais 

da Enfermagem, acontecerá no dia 29/05/2017, devido a presença da Secretária Marília 

Gouveia no dia 30/05/2017. Pela Ordem os vereadores Joaquim Euclides Feijão Neto e 

José Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady Bony”, comunicam que realizam suas 

viagens oficiais como vereadores, em seus carros particulares, por isso estão deixando a 

disposição da Câmara Municipal de Sobral os veículos disponibilizados a eles por esta 

Casa no início dos seus mandatos. Após discussão, foi desaprovado o Requerimento 

nº 108/17, de autoria do Vereador Tiago Ramos Vieira (PMDB), subscrito por: 

Ailton Marcos Fontenele Vieira, José Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady Bony”, 

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

Albuquerque “Paulão”, Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos “Carlos do 

Calisto”, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar “Fransquinha do Povo”, Adauto 
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Izidoro Arruda, Giuliano Dias Araújo Vasconcelos “Dr. Giu”, José Vytal Arruda 

Linhares, Romário Araújo de Sousa - Solicita a aplicação da Lei 1354/2014, que 

regulamenta a implantação de taxímetro nos táxis de Sobral. Votaram a favor do 

Requerimento nº 108/17, os edis Ailton Marcos Fontenele Vieira, Tiago Ramos Vieira, 

José Oswaldo Soares Balreira Junior, Adauto Izidoro Arruda, Francisca Ribeiro 

Azevedo Aguiar, Giuliano Dias Araujo Vasconcelos. Votaram contra o Requerimento 

nº 108/17, os edis: Francisco Rogério Bezerra Arruda, Alessandra Ponte de Queiroz 

Miranda, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, José Bonifácio Silva Mesquita, Vicente 

de Paulo Albuquerque, Joaquim Euclides Feijão Neto, José Itamar Ribeiro da Silva, 

Cleiton Prado Carvalho, Estevão Ponte Filho, Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos e 

Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante. Foi aprovado, em votação única e por 

unanimidade, 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 aprovado, em primeira votação, o 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. Com 

a palavra o Presidente Paulo Cesar Lopes Vasconcelos convida o Secretário de Saúde o 

Senhor Gerardo Cristino para participar da Sessão Ordinária. O Presidente agradece a 

presença do secretário. Informa que será ofertado um tempo de 30 minutos para fala do 

secretário e logo depois cada vereador terá 03 minutos para fazer perguntas ao 

convidado. Com a palavra o Secretário de Saúde o Senhor Gerardo Cristino, saúda a 

todos. Fala da importância da presença dos secretários na Câmara, para que assim os 

secretários sirvam de suporte ao Legislativo. Comenta a importância do uso do capacete 

pelos motociclistas. Descreve um pouco da sua carreira na medicina. Afirma que 

aceitou o cargo de secretário de saúde para que possa ajudar a melhorar a saúde de 

Sobral, com a ajuda do Legislativo, do Prefeito Ivo Gomes e com a ajuda dos 

profissionais de saúde. Salienta que melhorar é relativo, pois não pode refletir saúde 

como um número.  Informa que antes de assumir o cargo tem estudado sobre gestão, 

pois acredita na gestão eficiente, eficaz e profissional, necessitando de uma equipe 

eficiente e eficaz. Descreve a importância da aptidão do profissional e do 

comprometimento do profissional da saúde. Reitera que gestão eficaz precisa de menos 

custo, maior segurança evitar desvios, trabalho em equipe, descentralização e 

atendimento gentil. Comunica que o lema é: gentileza gera gentileza, pois a população 

não pode ser grosseira com os profissionais e nem os profissionais podem ser grosseiros 

com os pacientes. Ressalta que é indispensável ambiente de disciplina e motivação. Diz 
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que é inevitável avaliar nessa ordem: propósito, processo e pessoas, pois se a pessoa é 

avaliada primeiro não há perfil. Informa que o propósito é com quem o trabalho será 

feito e como será feito. Diferencia líder de chefe, pois é necessário o papel de líder a 

saúde. Comunica que é fundamental a pessoa averiguar quando há uma denúncia, dessa 

forma demonstrando respeito ao povo. Diz que é importante afastar as emoções tóxicas, 

que impedem que as equipes produzam, pois é necessário um ajudar o outro. Comunica 

que para uma boa gestão é necessário ter sustentabilidade econômica, com o ajuste 

fiscal é necessário não ficar sem dinheiro no caixa. Comunica que foram criadas equipes 

para ajudar na gestão em saúde, tais como: coordenação de saúde, vigilância em saúde, 

políticas sobre drogas, educação na saúde, assistência farmacêutica, entre outras. Diz 

que essas equipes foram criadas para aprimorar o trabalho, já que Sobral atende três 

áreas: macrorregião, microrregião e a própria cidade de Sobral. Discorre que é uma 

responsabilidade grande, pois é essencial garantir atenção básica, especializada e de alta 

complexidade. Comenta que é de responsabilidade do município a atenção básica e 

responsabilidade do Governo Estadual e Federal a atenção média e de alta 

complexidade. Disserta sobre as taxas de mortalidade, as coberturas vacinais, a 

assistência pré-natal, o NASF (Núcleo Apoio a Saúde da Família), o quantitativo das 

consultas médicas e de enfermagem. Informa que foram reiniciadas as obras da UPA 

(Unidade de Pronto Atendimento) de Sobral. Comenta que será analisado o papel de 

Unidade Mista e do CSF (Centro de Saúde da Família) da Cohab 1.  Fala que é 

imperioso o trabalho da Escola de Saúde Visconde de Saboia, a qual forma os 

trabalhadores de saúde que irão servir a Sobral e microrregião. Comunica que o Prefeito 

Ivo Gomes solicitou que as obras dos edifícios da saúde que estavam paradas fossem 

reiniciadas, tais como: a UPA de Sobral, o CSF da Vila União, do Padre Palhano, 

Estação, Alto do Brasília, a Unidade de Saúde Mental. Informa que há projetos para os 

CSF’s do Centro, Terrenos Novos e outros.  Ressalta que foram adquiridas sete 

ambulâncias pequenas e cinco ambulâncias grandes. Comenta que existe monitoramento 

diário de 30 carros para zoonoses. Descreve a parceria com os hospitais da Santa Casa, 

Dr. Estevão e hospital do Coração. Menciona o cuidado com a rede de saúde mental. 

Relata a importância do centro de zoonose, para prevenir os agravos das doenças 

referentes aos animais. Fala que das arboviroses e das condições climáticas que 

favorecem a proliferação do mosquito aedes aegypti. Esclarece as diferenças entre 

dengue, zika e chikungunya. Descreve a sua preocupação com os reservatórios do aedes 

aegypti dentro das casas. Ressalta a importância da limpeza para diminuir o problema 

em 60%. Comenta a sua aflição com os casos de dengue, zika e chikungunya no distrito 

de Rafael Arruda. Diz que o Prefeito Ivo Gomes tem pretensão de realizar concurso 

público para a saúde. Salienta que foram convocados os agentes de saúde. Discorre 

sobre a relevância da capacitação dos profissionais da saúde, desde os motoristas aos 

médicos. Comunica que iniciou com a Senhora Socorro Dias um projeto com cursos de 

15 minutos para formação dos profissionais da saúde, pois é necessário ter 

profissionalismo, competência e compromisso. Fala que há 247 agentes de endemias e 

453 agentes de saúde na cidade de Sobral. Informa que existem três variáveis na saúde: 

financiamento, gestão e comportamento da sociedade. Salienta que a saúde é 
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subfinanciada, que há uma gestão difícil, pois tem distorção e desvio de verbas. Ressalta 

a importância da mudança de comportamento, já que quem cuida da saúde e família 

adoece menos, têm menos acidentes automobilísticos, menos drogas e menos doenças 

tropicais. Enfatiza que há uma epidemia de acidentes automobilísticos em Sobral, maior 

que os números da Guerra Civil na Síria. Comenta que esses pacientes feridos por 

acidentes pegam as vagas dos pacientes eletivos e que sofrem com doenças crônicas. 

Relata que com um comportamento desses não há como não ter filas nos hospitais. 

Reforça a importância de judicializar o cinto de segurança, o uso do capacete, e não 

judicializar a prevenção e promoção. Finaliza agradecendo a oportunidade. Ato 

contínuo o Presidente concede o momento de perguntas e respostas aos vereadores e o 

secretário. Com a palavra o edil Vicente de Paulo Albuquerque, saúda os presentes na 

plateia e indaga ao secretário sobre a possibilidade de cobrir as caixas d’água e quando 

não ouvirá mais sobre a falta de medicamento.  Em seguida o secretário informa que há 

os equipamentos necessários para os telamentos das caixas d’águas, e que isso já está 

sendo realizado, porém a preocupação é com os pequenos reservatórios. Comenta que 

os agentes de endemias fazem o telamento, no entanto a população retira as telas. Em 

relação aos medicamentos, diz que é mais complicado. Comenta que no comportamento 

humano existem cinco coisas que matam os homens: o sal, o açúcar, a gordura, o álcool 

e o cigarro, logo se retirar esses fatores a saúde pública irá melhorar. Comunica que há 

mais de 180 medicamentos na lista da medicação básica, e nessa lista o Senhor Ajax 

construiu uma lista medicamentos essenciais, tais como: antibiótico, anticoncepcional, 

anti-inflamatório, anti-hipertensivo e medicamento para diabetes. Diz que o problema 

não é só comprar, mas também, o armazenamento, a prescrição e dispensação dos 

medicamentos. Acredita que a falta de medicamentos já melhorou, pois está ouvindo 

menos reclamações. Comunica que jamais serão 100%, mas que com trabalho o 

resultado irá melhorar. Comenta que já há alguns resultados na gestão atual, como: as 

obras que reiniciaram. Discorre a importância da dispersão dos medicamentos na 

medida certa. Solicita que os edis visitem as farmácias dos CSF’s para verem a 

diferença. Informa que é necessário fazer uma lista dos medicamentos nos CSF’s para 

que assim os médicos possam prescrever conforme os medicamentos que estão 

disponíveis. Em seguida o vereador José Oswaldo Soares Balreira Junior, agradece a 

presença do secretário. Cumprimenta os presentes. Parabeniza as atitudes do secretário e 

as mudanças já realizadas. Fala da falta de medicamentos e da questão das licitações. 

Comenta que os problemas podem não acabar, mas podem ser diminuídos. Solicitou aos 

seus assessores que visitassem a Unidade Mista e o CSF da Cohab 2 e verificou que há 

alguns medicamentos faltando, porém diz que nunca terá 100% dos medicamentos 

disponíveis. Comenta que o Prefeito Ivo Gomes disse que até o dia 31/12/2017 não 

haverá mais filas paras as cirurgias eletivas, por isso propôs que haja uma parceria 

público/privada entre os médicos. Ressalta o problema com os casos das ambulâncias 

que transportam pacientes da Santa Casa ao Hospital Regional. Diz que quando a UPA 

estiver funcionando a Unidade Mista perderá um pouco o seu papel. Afirma que Sobral 

atende uma micro e macrorregião, logo indaga sobre o repasse financeiro para Sobral. 

Ato contínuo, Gerardo Cristino esclarece que as compras de medicamentos ocorrem por 



9 

 

licitações ou por tomadas de preço por índice preço mínimo. Comenta que quando 

verifica que um medicamento irá faltar, já procura comprar os medicamentos. Salienta 

que aquisição e armazenamento custam dinheiro, e que muitas vezes as licitações 

vencem por falta de fluxo de pagamento. Em relação às cirurgias diz que é necessário 

fazer um contrato de gestão com os hospitais e não com os médicos, e que é 

imprescindível melhorar o comportamento da população. Esclarece que a briga em 

relação às ambulâncias é que o Hospital Regional deveria informa qual seria o horário 

da transferência ao SAMU, porém quem deveria informar o tempo era o SAMU. No 

tocante ao repasse financeiro o Governo Federal concede a maior parte. Diz que Sobral 

as vezes gasta mais do que o teto permitido. Informa que a atenção básica é de 

responsabilidade do município e que a média e alta complexidade é de competência 

nacional. Comunica que todas as neurocirurgias em Sobral são ofertadas pelo SUS. Em 

seguida o edil Francisco Rogerio Bezerra Arruda, indaga sobre os medicamentos 

especiais, que são vinculados ao Estado. Relata que no distrito de Jordão quatro pessoas 

não estão recebendo os medicamentos do Estado. Teceu críticas a demora para 

realização dos exames de tomografia e ressonância magnética. Interpela se há a 

possibilidade da secretaria de agilizar esses exames. Indaga se é possível construir um 

CSF no Sítio São Francisco, anexo de Baracho. Logo após, o secretário de saúde 

Gerardo Cristino, esclarece que os medicamentos especiais são de competência do 

Estado e que o município oferece suporte com o armazenamento. Comunica que o 

Senhor Ajax esteve em Brasília para analisar a questão do fluxo desses medicamentos e 

que está havendo um recadastramento com mais critérios. Diz que haverá a dispensa 

que for necessária desse medicamento. No que diz respeito aos exames, informa está 

sendo criada uma rede informatizada de laboratórios clínicos e de imagens. Comenta 

que os médicos podem fazer diagnóstico e tratamento e a enfermagem também, mas 

principalmente os médicos. Salienta a importância da anamnese, do exame e 

diagnóstico, porém em muitos casos o médico tem que convencer o paciente de que não 

é preciso o exame. Relata exemplos de casos que não precisam de exames para ser 

diagnosticados, e exemplos de casos de que é importante o resultado do exame. Crítica 

que em algumas situações o médico não examina e por isso há uma demanda excessiva 

de exames. Esclarece que se esse comportamento não mudar sempre haverá uma fila de 

espera excessiva. Ressalta a necessidade da central de exames online e conectada, para 

haver a distribuição adequada conforme a necessidade. Sobre a situação do CSF São 

Francisco pede que espere a população dobrar para falar sobre o assunto e informa que 

pode conseguir uma casa alugada maior para resolver esse problema por enquanto. Em 

seguida a edil Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, demonstra alegria com a resolução 

das cirurgias eletivas. Comenta que é discriminação o distrito São Jose do Torto não ter 

um CSF. Informa que o CSF funciona em uma associação alugada, na qual não tem 

estrutura. Crítica à falta de ambulância, pois a transferência de pacientes é realizada por 

um carro de apoio. Diz que conhece bem essa situação, pois muitas vezes faz essa 

transferência no seu carro particular. Solicita ao secretário que seja construído um CSF 

nesse distrito. Ato continuou o Senhor Gerardo Cristino informa que enviará uma 

ambulância para o distrito de São José do Torto e que irá submeter um projeto para 
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análise do prefeito, para a construção de CSF no distrito mencionado anteriormente. 

Logo depois o vereador Jose Crisostomo Barroso Ibiapina, parabeniza o prefeito Ivo 

Gomes pela escolha do Senhor Gerardo Cristino para o cargo de secretário de saúde. 

Afirma que o maior problema é o comportamento da sociedade. Comunica que o Brasil 

é um dos poucos países que os presos ganham mais que os assalariados, que as 

mulheres recebem incentivos para engravidar, o cidadão que causa o acidente recebe 

tratamento gratuito. Lembra que nos EUA não se paga pelos acidentes. Cita exemplos 

em que as pessoas ainda recebem benefícios. Teceu críticas à ambulância de Caracará, 

na qual não tem janela de ventilação. Sugere que tenha um programa de saúde bucal, em 

que as agentes de saúde faça visita domiciliar para orientar sobre tal assunto.  Com a 

palavra o Senhor Gerardo Cristino afirma que necessita do apoio dos vereadores para as 

boas práticas. Salienta que sabia dessa situação da ambulância e afirma que a situação já 

foi corrigida, colocando uns exaustores. Diz que terá mais atenção com as próximas 

licitações. Relata que há 70% de cobertura na saúde bucal, na qual já é realizada 

promoção e prevenção, mas que é de interesse que esses programas sejam ampliados. 

Reitera a necessidade da mudança de comportamento da comunidade. Logo após Tiago 

Ramos Vieira, cumprimenta os presentes. Diz que as pessoas mais humildes não podem 

ficar sem o atendimento correto. Sabe que não é competência da secretária de saúde, 

mas que é uma questão de saúde ambiental, a situação dos terrenos baldios, nos quais as 

pessoas colocam lixos. Indaga o que deve ser feito para prevenir essa situação. Sugere 

que as autoridades sejam mais duras em relação a isso. Ato contínuo o Senhor Gerardo 

Cristino, salienta a importância da mudança de comportamento. Comenta sobre 

educação cultural, responsabilidade social, gestão e financiamento. Acredita que o 

prefeito está pensando em uma solução sobre os terrenos baldios, talvez sobre 

reciclagem e coleta. Diz que os terrenos devem ser amurados.  Seguidamente o edil 

Adauto Izidoro Arruda, fala da sua admiração ao secretário convidado. Comenta que 

muitas pessoas tomam medicamentos controlados, porém que não solucionam o 

problema de saúde delas. Relata a situação de uma pessoa que quebrou o braço e o 

médico solicitou uma ressonância, quando, somente, um raio x era necessário. Teceu 

críticas a demora na fila de espera do setor de maternidade e ortopedia da Santa Casa. 

Ressalta que os números de acidentes aumentaram com o uso do capacete. Sugere que a 

secretaria de saúde não demita os 40 motoristas que não têm curso de direção defensiva, 

mas que a secretaria oferte esses cursos conforme o regulamento do CITRAN. Gerardo 

Cristino esclarece que irá fazer um grupo de evidências paras e saber a funcionalidade 

desses medicamentos. Fala que há muitas prescrições de remédios controlados, sem 

necessidade, por isso irá ser construído  protocolos em parceria com o Núcleo de Saúde 

mental para saber a real necessidade dessas prescrições. No entanto, comenta que é 

necessário um tempo para ver a eficácia do medicamento. Salienta a necessidade de 

padronização para diminuir o excesso de prescrições, e a importância de revisões 

sistemáticas dos pacientes. Com relação a ortopedia, comunica que o hospital da Santa 

Casa tem estrutura para receber uma demanda menor, mas os demais hospitais 

estratégicos não ofertam os atendimentos primários e imediatos, devido a isso eles 

referenciam os pacientes para Sobral, acarretando a superlotação. Diz que esses 
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profissionais podem redimensionar melhor esses pacientes para o CEM, Santa Casa, Dr. 

Estevão e Hospital Regional. Afirma que para melhorar a gestão é necessário dinamizar 

o sistema. Ato contínuo, Giuliano Dias Araújo Vasconcelos agradece a vinda do 

secretário de saúde. Esclarece que sabe o hospital Regional Norte é de direção do 

Estado, mas que sabe que o Executivo, também, tem poder de gestão no hospital 

mencionado. Comunica que sabe que o hospital supracitado não está funcionando 

100%, devido à falta de verba e os cortes nos gastos.  Elogia a estrutura física do 

hospital Regional Norte, mas preocupa-se com a demora no atendimento, no qual em 

muitos casos acarreta a piora no quadro de saúde do paciente. Interpela sobre quais 

casos podem ser encaminhados para o hospital mencionado. O secretário de saúde 

comunica que o hospital Regional foi pensado diretamente para Sobral. Relata como foi 

o processo de implantação do referido hospital. Salienta que o hospital Regional, veio 

como complemento para algumas atividades, tais como: neurocirurgias, que serviria 

como complementação para a Santa Casa e os hospitais municipais. Explica que a Santa 

Casa e o Regional atendem demandas diferentes, mas que houve no Regional a 

superlotação, devido problema de financiamento e de comportamento. Informa que não 

há atendimento de hospital Regional de neurocirurgia, neuroradiologia e que há 05 

leitos de obstetrícia fechados.  Afirma que estas questões estão sendo analisadas com a 

Secretária de Saúde do Estado, para diminuir a demanda, com a ajuda dos hospitais 

estratégicos.  Sucessivamente o edil Aiton Marcos Fontenele Vieira, agradece e 

parabeniza o secretário convidado. Diz que como a Santa Casa recebe grande parte da 

demanda, perde um pouco o controle e a qualidade do atendimento, diferente do que 

acontece no Regional, que prima pela qualidade. Teceu críticas sobre a classificação de 

risco realizada em alguns hospitais, nos quais só demonstram maior atenção aos 

pacientes que referem dor excessiva e na superlotação da obstetrícia da Santa Casa. Fala 

da epidemia de mosquitos do aedes aegypti. Indaga se há mapeamento desses locais em 

que há focos. Logo após, Gerardo Cristino, esclarece que a maternidade da Santa Casa é 

de alto risco e que os hospitais estratégicos não ofertam esse serviço. Devido essa 

situação, salienta a importância dos protocolos. Comenta que o problema é a disciplina. 

Esclarece que existem cirurgias eletivas e de emergência, cita exemplos: abdômen 

agudo é cirurgia de emergência, porém há outros casos que se resolve, somente, com 

medicamentos. Demonstra preocupação com os casos de dengue, zika e chikungunya, 

principalmente no distrito de Rafael Arruda. Diz que tratar saúde é muito complexo, 

pois funciona durante 24 horas por dia e o cliente compra uma mercadoria que não sabe 

qual é.  Solicita que a comunidade se comprometa. Informa que o mapeamento está 

sendo realizado. Com a palavra Maria Socorro Brasileiro Magalhães, agradece a 

presença do secretário. Comunica que a cada terça-feira irá vir um secretário para 

participar da sessão. Interpela ao secretário de saúde se já há uma previsão para o 

projeto de reforma e ampliação do CSF de Taperuaba. Seguidamente, o Senhor Gerardo 

Cristino informa que o projeto está pronto, aguardando avaliação e finalização e que 

logo será iniciada essa obra, para ampliação na estrutura e atendimento de pronto-

atendimento.  Em seguida o vereador Joaquim Euclides Feijão Neto, indaga o secretário 

sobre a ampliação dos CSF’s dos distritos. Com a palavra o Senhor Gerardo Cristino 
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explana que visitou todos os CSF’s dos distritos. Relata que os CSF’s de Bonfim, 

Patriarca, Bilheira e Caioca estão com boas estruturas, que o CSF de Rafael Arruda 

melhora com reforma. O CSF de Jaibaras precisa de ampliação. O CSF de São 

Francisco precisa de uma nova localidade. Ressalta que o Conjunto Novo Caiçara 

precisa de um CSF. Ato continuou o edil Cleiton Prado Carvalho, indagou o secretário 

sobre a possibilidade de construção de um novo CSF para o bairro da Coelce, pois o 

CSF mencionado atende quatro bairros. O Senhor Gerardo Cristino informa que irá 

analisar essa ideia. Logo em seguida a edil Alessandra Ponte de Queiroz, cumprimenta a 

todos. Parabeniza o secretário. Discorre sobre o papel do líder. Questiona se há alguma 

proposta para solucionar a questão dos exames através de um protocolo. Indaga se há 

um projeto para aliviar a demanda da maternidade da Santa Casa. Com a palavra o 

secretário de saúde, informa que irá conversar sobre a questão de referência para as 

gestantes. Comenta que o hospital Dr. Estevão deve receber os partos de baixo risco.  

Seguidamente José Itamar Ribeiro da Silva, agradece ao Senhor Gerardo Cristino pela 

presença. Demonstra preocupação com a água parada no distrito de Rafael Arruda. Diz 

que é necessário realizar uma limpeza para evitar uma epidemia de dengue, zika e 

chikungunya. Afirma que os agentes de endemias estão colocando telas nas caixas 

d’águas. Relata que existem dois locais em que o CSF do Torto pode ser construído. O 

secretário convidado descreve a importância da eficiência.  Com a palavra o Presidente 

Paulo Cesar Lopes Vasconcelos agradece a presença de todos. Afirma que o secretário 

de saúde Gerardo Cristino é mais que um gestor, pois soube esclarecer muito bem a 

situação da saúde de Sobral. Salienta a importância do uso do capacete, pois os 

acidentes são um custo caro para a saúde. Solicita que os prefeitos e edis sensibilizem a 

população para o uso do capacete. Parabeniza a escolha do Senhor Gerardo Cristino 

para secretário de saúde. Ato contínuo o Senhor Gerardo Cristino agradece a 

oportunidade. Sugere que o edil José Oswaldo Soares Balreira Junior crie a lei de 

responsabilidade administrativa, para que ocorra o bom funcionamento da lei. Menciona 

que o uso obrigatório do capacete não interfere nas campanhas eleitorais dos prefeitos. 

Parabeniza aos edis que ficaram até o final da sessão. Afirma que na saúde não existe 

situação e oposição. Faz a leitura de um artigo sobre a questão do comportamento 

humano e gestão política. 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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