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Ata da Vigésima Sessão Ordinária do Primeiro período da Primeira Sessão 

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

no dia 18 de abril de 2017. 

  

Presidente – Paulo Cesar Lopes Vasconcelos 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 
 

Aos dezoito (18) 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 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, José Oswaldo Soares Balreira Júnior, Adauto 

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

Ramos Vieira, Romário Araújo de Sousa, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, José 

Itamar Ribeiro da Silva e Cleiton Prado Carvalho. AUSENTES: José Crisóstomo 

Barroso Ibiapina e Estevão Ponte Filho. Aprovada a Ata da 19ª Sessão Ordinária. 

 PEQUENO EXPEDIENTE – Foi lido, extra pauta, o Projeto de Lei nº 2061/17, de 

autoria do Poder Executivo Municipal – Autoriza o Chefe do Poder Executivo 

Municipal a conceder subsídios financeiros na forma que indica, e dá outras 

providências. Foi lido o Projeto de Lei nº 2060/17, de autoria do Vereador Ailton 

Marcos Fontenele Vieira (SD) - Regula as atividades dos flanelinhas no município de 

Sobral. Foi lido o Projeto de Decreto Legislativo nº 720/17, de autoria do  Vereador 

Joaquim Euclides Feijão Neto (PDT), subscrito por: José Itamar Ribeiro da Silva, 

Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Caros Evanilson Oliveira Vasconcelos 

“Carlos do Calisto”, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Vicente de Paulo 

Albuquerque “Paulão” e Cleiton Prado Carvalho - Outorga o Título de Cidadania 

Sobralense a Senhora Renata Albuquerque Lima. Foram lidos o Voto de Pesar 

nº008/17, de autoria do Vereador Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo 

Motos” (PRTB), subscrito por: Francisco Rogério Bezerra Arruda e Maria 

Socorro Brasileiro Magalhães - Apresenta Votos de Profundo Pesar em memória do 

Senhor Francisco Djalma Oliveira Gomes, “O Djalma”, como era conhecido 

popularmente; e o Voto de Pesar nº 009/17, de autoria do Vereador Romário Araújo 

de Sousa (SD), subscrito por: Ailton Marcos Fontenele Vieira, José Itamar Ribeiro 

da Silva, José Oswaldo Soares Balreira Júnior “Júnior Balreira”, Francisco 

Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos”, Alessandra Ponte de Queiroz 

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

“Cumpady Bony”, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar “Fransquinha do Povo”, 
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Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Tiago Ramos Vieira, Adauto Izidoro Arruda 

e José Vytal Arruda Linhares - Apresenta Votos de Profundo Pesar em memória do 

Senhor Marcos Paiva Rodrigues. Foi lida a Indicação nº 738/17, de autoria do 

Vereador Romário Araújo de Sousa (SD) - Indica o recapeamento asfáltico na rua 

Monsenhor Domingos em toda sua extensão no bairro Padre Palhano em Sobral. Foram 

lidas as Indicações nºs 753/17, 754/17, 755/17, 771/17, 772/17, 773/17, 774/17, 

782/17, 783/17, de autoria do Vereador José Oswaldo Soares Balreira Júnior 

“Júnior Balreira” (PMDB) - Indica com urgência, saneamento básico e pavimentação 

com pedras toscas (calçamento) para a rua Valdemir Mont’Alverne, no parque Jatobá, 

no bairro Sinhá Sabóia; - Indica com urgência, saneamento básico e pavimentação com 

pedras toscas (calçamento) para a travessa Piragibe Milton Carneiro, na cidade Dr. 

Gerardo Cristino de Menezes; - Indica com urgência, recapeamento asfáltico para a rua 

Alfa (próximo a comunidade Coração de Jesus), bairro Expectativa; - Indica com 

urgência, recapeamento asfáltico para a Av. Jerônimo Medeiros Prado, próximo a Igreja 

Nossa Senhora Perpétuo Socorro, bairro Dom José; - Indica com urgência, a construção 

de uma praça com parque infantil e academia de saúde na rua Caubi Vasconcelos (ao 

lado do SAAE), bairro Dom Expedito, Sobral-CE; -  Indica com urgência, a recuperação 

da estrada vicinal que liga as localidades de Estreito, Purpurema, Formosa e Pedra 

Branca; - Indica com urgência, recapeamento asfáltico para a rua Zamenhof, bairro 

Sinhá Sabóia; - Indica com urgência, saneamento básico e pavimentação com pedras 

toscas (calçamento) para a rua João de Maria Linhares, no Parque Jatobá, no bairro 

Sinhá Sabóia; - Indica com urgência, saneamento básico e pavimentação com pedras 

toscas (calçamento), revestimento asfáltico para a rua Tenente de Sousa, na cidade Dr. 

Gerardo Cristino de Menezes; as Indicações nºs 756/17, 757/17, 758/17, de autoria do 

Vereador Joaquim Euclides Feijão Neto (PDT) - Indica a instalação da manta 

asfáltica (recapeamento asfáltico) na rua Dr. Monte, no bairro Campo dos Velhos; - 

Indica a instalação de um dessalinizador no poço do distrito de Picada; - Indica que seja 

feita a desobstrução da boca de lobo na rua Pimentel Gomes, em frente ao CAIC, 

acumulando-se as águas na rua Vitória; as Indicações nºs 759/17, 760/17,761/17, 

770/17, de autoria do Vereador Tiago Ramos Vieira (PMDB) - Indica que seja feita 

a pavimentação asfáltica na rua José Gerardo Frota Parente, antiga rua da Consolação 

no bairro Parque Silvana I, Sobral-CE; - Indica que seja feita a pavimentação asfáltica 

na rua Projeto Integração, no bairro da Expectativa, Sobral-CE; - Indica a reforma da 

praça em frente a Igreja São Francisco de Assis, na localidade de Lagoa Queimada, 

distrito de Patriarca, Sobral-CE; - Indica com urgência, a reforma da quadra de esportes, 

localizada no conjunto habitacional Cesário Barreto Lima, mais conhecido como 

Paraíso das Flores, Sobral-CE; a Indicação nº 765/17, de autoria do Vereador José Vytal 

Arruda Linhares (PMDB) - Indica a criação de mais uma vaga de estacionamento para 

pessoas idosas e com mobilidade na rua Desembargador Moreira da Rocha, nas 

proximidades do nº 560; as Indicações nºs 766/17, 767/17, 768/17, de autoria do 

Vereadora Maria Socorro Brasileiro Magalhães (PDT) - Indica com urgência, a 

reforma da praça Inocêncio Lopes, no distrito de Taperuaba, no município de Sobral-

CE; - Indica com urgência, a reforma da praça Eufrazino Bastos, no distrito de 
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Taperuaba, no município de Sobral-CE; - Indica a construção de casas de alvenaria em 

substituição às casas de taipa, no distrito de Taperuaba, no município de Sobral-CE; a 

Indicação nº 769/17, de autoria do Vereador Vicente de Paulo Albuquerque 

“Paulão” (PSD) - Indica a aquisição de uma nova ambulância para o distrito de Patos. 

Foram lidos e, automaticamente, aprovados os Requerimentos n°s 063/17, 068/17, 

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

que seja implantado o sinal de internet grátis no distrito de Patos; - Solicita que seja 

implantado o sinal de internet grátis no distrito de Boqueirão. GRANDE 

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

vereador. Tiago Ramos Vieira. Sauda os presentes. Lamenta o falecimento do Senhor 

Djalma, deseja os pêsames à sua família. Parabeniza o edil José Crisostomo Barroso 

Ibiapina, pelo seu aniversário. Relata que o Senhor Junior Vasconcelos, morador de 

Patriarca, lhe enviou umas fotos da má infraestrutura do teto da capela do cemitério de 

Patriarca. Exibe, por meio do Power Point, as fotos da capela de Patriarca. Solicita a 

prefeita interina que envie uma equipe da secretaria de obras para fazer o reparo 

necessário na capela (pintura e mudança das telhas velhas por novas). Diz que 

anteriormente foi realizado um reparo somente na área externa da capela. Informa que 

os próprios moradores de Patriarca estão realizando uma vaquinha para realizar os 

reparos necessários na capela. Afirma que acreditava que a operação lava-jato já estava 

finalizada há dois meses, porém na última semana foi apresentada uma nova lista com 

novos políticos envolvidos. Reitera que foi desviado muito dinheiro dos cofres público, 

por isso a saúde, a educação pública e a segurança estão defasadas.  Espanta-se quando 

algumas pessoas dizem que irão votar no ex-presidente Lula, caso ele se candidate para 

presidente. Relata que o Senhor Marcelo Odebrecht afirmou que os ex-presidentes Lula 

e Dilma sabiam de todas as transações durantes todas as eleições. Comenta que o irmão 

do Luis Inacio Lula da Silva recebia uma mesada de R$3.000,00 sem realizar nenhum 

trabalho na política, porém aquele considerou pouco e renegociou esse valor para 

R$5.000,00. Ressalta que todos os dias têm pessoas na Câmara desempregadas, 

chorando por emprego, pois não têm recursos para sustentar suas famílias. Informa que 

na plateia está o Senhor Francisco Marques, o qual todo dia está nesta Casa pedido 

dinheiro para comprar uma passagem para ir a São Paulo tentar conseguir um emprego. 

Solicita que o Poder Executivo avalie essa situação. Comunica que ligou para o Poder 

Executivo para informa-lhes desse assunto, mas lhe foi repassado que ainda não foi feito 

a licitação para as passagens. Diz que os vereadores não podem dar dinheiro todo dia, 

pois vira um vício. Acredita que deve ser incentivado o emprego, porém Sobral não tem 

emprego, situação que ocasiona o aumento dos roubos e mortes na cidade. Realiza uma 

comparação dos dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) do ano 

de 2016 com o primeiro trimestre de 2017, os quais estão relacionados com o número 

de habitantes em Sobral, a política de geração de empregos na cidade, admissões e 

demissões, número de aposentados no período. Conclui que no primeiro trimestre de 

2017, houve mais desemprego do que no ano inteiro de 2016. Ressalta que 50% dos 

empregos em Sobral são ofertados pela fábrica Grendene. Discorda quando dizem os 

Ferreiras Gomes fizeram muito por Sobral, já que em um período de 25 anos eles 
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poderiam ter feito mais pela cidade, como maior número de empresas e indústrias para a 

cidade. Afirma que poderiam ser dados incentivos fiscais para as empresas que aqui 

fossem instaladas. Acredita que o prefeito, durante sua ida ao exterior, poderia buscar 

empresas para a cidade, incentivando a geração de emprego e renda. Salienta que as 

pessoas estão pedindo empregos e a gestão municipal não está fazendo nada para 

solucionar o problema. Lamenta a carência de geração de emprego e renda. Conclui 

falando das suas indicações, requerimentos e projetos de lei. Aparteado pela vereadora: 

Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar. Segundo orador inscrito para fazer uso da 

Tribuna, foi o vereador. Adauto Izidoro Arruda. Cumprimenta os presentes. 

Parabeniza o vereador Jose Crisostomo Barroso Ibiapina pelo seu aniversário. Afirma 

que são heróis quem deseja abrir empresa em Sobral, pois a demora para abrir uma 

empresa na cidade dura em média um ano. Comenta que o Senhor Marcelo Odebrecht 

suja a imagem dos empresários. Exibe um vídeo, em Power Point, homenageando os 

empresários, pois eles é que empregam na cidade. Relembra que há quinze dias 

denunciou o caso de uma família que está com o nome no SPC (Serviço de Proteção ao 

Crédito), porque lhe prometeram que lhe indenizariam com uma casa no Conjunto Novo 

Caiçara, porém não lhe cederam a casa gratuitamente e a mesma não tem condições 

financeiras de pagar e ainda perdeu a sua casa própria. Afirma que essa história está 

acontecendo com mais de cem pessoas. Apresenta um relato de uma senhora, na qual 

lhe prometeram uma casa no Conjunto Nova Caiçara, já que demoliram sua casa no 

bairro Terrenos Novos. Ressalta a falta de medicamentos nos Postos de Saúde da 

Família (PSF). Comenta que o secretário de saúde Gerardo Cristino foi muito infeliz ao 

afirmar durante uma entrevista que em Sobral na tinha caso de chikungunya. Diz que 

conhece seis pessoas que estão com essa doença, porém não procuram assistência nos 

PSF’s. Afirma que hoje os agentes de endemias encontraram dois focos de aedes 

aegypti, mesmo tendo cuidado extremo. Ressalta que dengue, zika e chikungunya 

matam. Faz a leitura de um texto esclarecendo o significado de atitude. Comenta que 

durante a campanha eleitoral o prefeito Ivo Gomes disse que a Câmara Municipal de 

Sobral estava no fundo do poço, contudo até o momento ele não teve atitude para tirar a 

Câmara do fundo poço. Afirma que a gestão do atual prefeito foi para o fundo do poço. 

Reitera que a Câmara sempre foi a mesma, somente houve a mudança dos vereadores. 

Discorre que o ex-prefeito Veveu se mudou para o ECOA, para realizar a reforma do 

quinto andar da prefeitura, porém a reforma não foi bem feita, já que o teto está 

desabando. Finaliza, pedindo desculpas aos Senhores Josimar Rodrigues, Lintor 

Torquato e Donizete, que estiveram presentes para a última audiência pública, mas o 

Senhor Edilson Aragão não veio. Aparteado pelos vereadores: Jose Oswaldo Soares 

Balreira Junior, Jose Itamar Ribeiro da Silva, Francisco Rogerio Bezerra Arruda, 

Alessandra Ponte de Queiroz, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante. Não houve 

inscrição para uso das Terceira e Quarta Tribunas.ORDEM DO DIA – Foram 

aprovados, em votação única, os Projetos de Decreto Legislativos nº 718/17, de 

autoria do Vereador Joaquim Euclides Feijão Neto (PDT), subscrito por: 

Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos”, José Bonifácio Silva 

Mesquita “Cumpady Bony”, Dr. Estevão Ponte Filho, José Itamar Ribeiro da 
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Silva, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos 

“Carlos do Calisto”, Paulo César Lopes Vasconcelos, Alessandra Ponte de Queiroz 

Miranda, Francisco Rogério Bezerra Arruda e Cleiton Prado Carvalho - Outorga o 

Título Educador Notável Maria Regina da Justa Feijão ao professor Gilberto Frota 

Furtado; e o Projeto de Decreto Legislativo nº 719/17, de autoria 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. Pela Ordem 

Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante, solicita que hoje seja realizada uma sessão 

extraordinária para votar os Projetos de Lei nºs 2053/17, 2055/17, 2056/17, 2057/17. 

Foram aprovados, em primeira votação, os Projetos de Lei nº 2053/17, de autoria 

do Vereador Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos” (PRTB) - 

Fica denominada oficialmente a creche (berçário), em construção, na rua Pará, no bairro 

COHAB I, de Terezinha Rodrigues da Silva; o Projeto de Lei nº 2055/17, de autoria 

da Vereadora Maria Socorro Brasileiro Magalhães (PDT), subscrito por: 

Francisco Ivonilton 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; 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; e 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 do na Série D do Campeonato Brasileiro de 
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Futebol, e dá outras providências. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente 

encerra os trabalhos da presente sessão convocando os vereadores para uma Sessão 

Extraordinária que acontecerá imediatamente. E, para constar, esta ata foi lavrada, 

discutida e assinada pela Mesa Diretora desta Casa Legislativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


