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

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

no dia 08 de maio de 2017. 

  

Presidente – Paulo Cesar Lopes Vasconcelos 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 
 

Aos oito (08) 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 quarta 

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, 

Romário Araújo de Sousa, Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos e Francisco Ivonilton 

Camilo Cavalcante. Aprovada a Ata da 23ª Sessão Ordinária. PEQUENO 

EXPEDIENTE – Foram lidas as Correspondências: - Of. nº 008/2017 – ONG 

CONSTRUTORES DA PAZ, de 02/05/2017. Assunto: Solicita o uso da Tribuna 

Popular, para apresentar em celebração ao Dia Municipal da Paz, que tem como 

objetivo reanimar a sociedade para o compromisso da construção da paz, os avanços e 

desafios do território assistido pela ONG Construtores da Paz. Orador(a): Francisco 

Erivaldo Félix Araújo – Presidente da ONG Construtores da Paz; - Of. Nº 037-CMT – 

Secretaria de Segurança e Cidadania, de 05/05/2017. Assunto: Informa aos edis 

acerca da Resolução nº 600/16, que estabelece os padrões e critérios para a instalação de 

ondulações transversais e proibindo utilização de tachas e tachões como redutores de 

velocidade e ainda atendendo Recomendação Administrativa nº 001/17, emitida pelo 

Ministério Público Estadual. Pela Ordem Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, solicita 

que seja colocado em votação, na presente sessão, o Of. Nº 008/17, para que a Tribuna 

Popular solicita aconteça amanhã. Foram lidos os Projetos de Lei nº 2064/17, de 

autoria da Vereadora Alessandra Ponte de Queiroz Miranda (PDT) - Institui o dia 

24 de maio como o Dia do Cigano na cidade de Sobral; o Projeto de Lei nº 2065/17, de 

autoria do  Veeador Tiago Ramos Vieira (PMDB) - Semáforo em amarelo intermitente 

no período da madrugada. Foram lidos os Projetos de Decreto Legislativo n°s 723/17, 

724/17, de autoria do  Vereador Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos “Carlos do 

Calisto” (PDT), subscrito por: Joaquim Euclides Feijão Neto, José Itamar Ribeiro 

da Silva, José Crisóstomo Barroso Ibiapina “Zezão”, José Bonifácio Silva 

Mesquita “Cumpady Bony”, Francisco Rogério Bezerra Arruda, Paulo César 
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Lopes Vasconcelos, Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão”, Maria Socorro 

Brasileiro Magalhães, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar “Fransquinha do Povo”, 

Alessandra Ponte de Queiroz Miranda e Cleiton Prado Carvalho - Outorga o Título 

de Cidadania Sobralense ao Sr. Vilmar Rodrigues Sales; - Outorga o Título de 

Cidadania Sobralense ao Sr. Adonel Rodrigues Sales. Foram lidos os Votos de Pesar 

nºs 01317, 014/17, de autoria do Vereador Dr. Estevão Ponte Filho (PP) - Apresenta 

Manifesto de Profundo Pesar pelo falecimento de Ary Rocha de Oliveira, ocorrido no 

último dia 01/04/2017; - Apresenta Manifesto de Profundo Pesar pelo falecimento de 

Francisco das Chagas Vasconcelos, ocorrido no último dia 27/04/2017; o Voto de 

Pesar nº 015/17, de autoria do Vereador Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante 

“Camilo Motos” (PRTB), subscrito por: Joaquim Euclides Feijão Neto, José 

Itamar Ribeiro da Silva, Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Ailton Marcos 

Fontenele Vieira, José Crisóstomo Barroso Ibiapina “Zezão”, Francisco Rogério 

Bezerra Arruda, Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão”, Maria Socorro 

Brasileiro Magalhães, Dr. Estevão Ponte Filho e Cleiton Prado Carvalho - 

Apresenta Votos de Profundo Pesar em memória da Sra. Benedita Sousa Rodrigues; o 

Voto de Pesar nº 016/17, de autoria do Vereador Francisco Rogério Bezerra 

Arruda (PP), subscrito pelo edil Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo 

Motos” - Apresenta Votos de Profundo Pesar à família da Sra. Maria Dilurdes Souza 

Costa, falecida no distrito de Jordão, Sobral-CE, no dia 02/05/2017. Foram lidas as 

Moções nº 022/17, 023/17, de autoria da Vereadora Maria Socorro Brasileiro 

Magalhães (PDT), subscrita por: José Itamar Ribeiro da Silva, Alessandra Ponte 

de Queiroz Miranda, Giuliano Dias Araújo Vasconcelos “Dr. Giu”, Francisca 

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

Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady Bony”, Vicente de Paulo Albuquerque 

“Paulão”, Joaquim Euclides Feijão Neto, Adauto Izidoro Arruda, José Oswaldo 

Soares Balreira Júnior “Júnior Balreira”, Tiago Ramos Vieira e José Vytal 

Arruda Linhares - Apresenta Moção de Congratulações a Escola de Ensino 

Fundamental e Médio Israel Leocádio de Vasconcelos, pela passagem dos 35 anos de 

existência, no distrito de Aracatiaçu, no município de Sobral; - Apresenta Moção de 

Congratulações a Escola de Ensino Fundamental e Médio Deputado Cesário Barreto 

Lima, pela passagem dos 35 anos de existência, no distrito de Taperuaba, no município 

de Sobral. Foram lidas as Indicações nºs 870/17, 878/17, 879/17, 881/17, 882/17, 

901/17, 902/17, 903/17, 904/17, 906/17, 907/17, de autoria do Vereador Francisco 

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

areninha no campo do Arrudão, precisamente na rua Francisco Eufrásio Oliveira, 

localizado no Alto Grande; - Indica que seja feita com urgência a colocação de 

luminárias por completo, na esquina da rua Dr. Custódio, com rua Geovane Carneiro, 

no bairro Parque Silvana II; - Indica que seja feita a construção de uma estação da 

juventude, na rua Dom Walfrido Teixeira com Av. Dr José Euclides, no bairro Parque 

Silvana II; - Indica que seja feita com urgência uma praça, na rua Francisco Eufrásio, 

tendo como ponto referente à capela Nossa Senhora do Carmo, no Alto Grande; - Indica 

que sejam implantados postes (luminárias), precisamente nas ruas Francisco Maciel e 
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Francisco Eufrásio de Oliveira, localizado no Alto Grande; - Indica que seja feita com 

urgência uma quadra coberta, precisamente entre as ruas Princesa Isabel, com rua 

Vicentina, no bairro Parque Silvana II; - Indica que seja feita a realização da 

substituição das lâmpadas atuais pelas lâmpadas de LED, na rua São Sebastião, no 

bairro Santo Antônio; -  Indica que seja feita a realização da substituição das lâmpadas 

atuais pelas lâmpadas de LED, na rua Monsenhor Aloisio Pinto, no bairro Santo 

Antônio; -  Indica que seja feita a realização da substituição das lâmpadas atuais pelas 

lâmpadas de LED, na rua Santa Marta, no bairro Santo Antônio; - Indica que seja feita a 

realização da substituição das lâmpadas atuais pelas lâmpadas de LED, na rua São 

Cristóvão, no bairro Santo Antônio; - Indica que seja feita a viabilização para a 

construção de uma barragem no rio Pajé, no distrito de Caracará; as Indicações nºs 

913/17, 914/17, 915/17, de autoria do Vereador Giuliano Dias Araújo Vasconcelos, 

“Dr. Giu” (SD) - Indica a pavimentação asfáltica da Av. Prefeito Joaquim Barreto 

Lima, no distrito de Aprazível, Sobral-CE; - Indica a pavimentação asfáltica em toda 

extensão da rua da Igreja, no distrito de Aprazível, Sobral-CE; - Indica a recuperação da 

iluminação com a troca de lâmpadas queimadas da quadra de esporte Antônio Bajur de 

Aguiar, no distrito de Aprazível, Sobral-CE; as Indicações nºs 923/17, 924/17, 925/17, 

926/17, 942/17, 943/17, 944/17, 945/17, de autoria da Vereadora Maria Socorro 

Brasileiro Magalhães (PDT) - Indica com urgência, a construção do miniestádio no 

bairro Vassouras, no distrito de Taperuaba, no município de Sobral; - Indica com 

urgência, que venha a dispor mais um médico(a) para o centro de saúde da família Leda 

Prado I, no distrito de Taperuaba, no município de Sobral; - Indica a construção da 

estação da juventude no distrito de Taperuaba, no município de Sobral; - Indica o 

conserto do dessalinizador do poço da comunidade de Águas Mortas, no distrito de 

Taperuaba, no município de Sobral; - Indica a construção de banheiros em casas que 

não tem, no distrito de Taperuaba, no município de Sobral-CE; - Indica a construção de 

banheiros em casas que não tem, no distrito de Bilheira, no município de Sobral-CE; - 

Indica com urgência, a reforma do trecho da rua Antonio Nel por onde corre o riacho do 

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

reparo na rede de esgoto da rua da Foice (popularmente conhecida), no bairro 

Vassouras, no distrito de Taperuaba, no município de Sobral-CE; as Indicações nºs 

928/17, 929/17, 930/17948/17, 949/17, 950/17, 951/17, de autoria do Vereador Tiago 

Ramos Vieira (PMDB) - Indica que seja feito o saneamento básico na rua Sabiá, no 

bairro Expectativa, Sobral-CE; - Indica que seja feito o saneamento básico na rua 

Francisco Nazion Torquato Silva, antiga rua da Independência, no bairro Parque Silvana 

I, Sobral-CE; - Indica que seja feito o saneamento básico na rua Efrata, no bairro 

Expectativa, Sobral-CE; - Indica que seja feito o saneamento básico na rua Maria Alice 

Barreto, no bairro Expectativa, próximo ao campo do Barcelona, Sobral-CE; - Indica a 

recuperação da praça na rua Maria Alice Barreto, implantando parque infantil, no bairro 

Expectativa, próximo ao campo do Barcelona, Sobral-CE; -  Indica que seja feito o 

saneamento básico na rua Projeto Integração, no bairro Parque Silvana I, Sobral-CE; - 

Indica que seja feito o saneamento básico na rua das Flores, no bairro Expectativa, 

Sobral-CE; a indicação nº 931/17, de autoria da Vereadora Alessandra Ponte de Queiroz 
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Miranda (PDT) - Indica a reforma, redes de proteção e vestuários e banheiros masculino 

e feminino da quadra de esportes do bairro Pe. Palhano, localizada na rua Monsenhor 

Arnóbio; as Indicações nºs 939/17, 940/17, de autoria do Vereador José Bonifácio 

Silva Mesquita, “Cumpady Bony” (PR) - Indica a construção de uma biblioteca 

pública no distrito de Aracatiaçu; -  Indica a construção de um “Espaço Digital” no 

distrito de Aracatiaçu; a Indicação nº 941/17, de autoria do Vereador Paulo César 

Lopes Vasconcelos (PDT) - Indica a colocação de luminárias no 3º bloco do conjunto 

Padre José Linhares, Sobral; as Indicações nºs 946/17, 947/17, de autoria do 

Vereador Ailton Marcos Fontenele Vieira (SD) - Indica a instalação de equipamentos 

para atividades físicas de alongamentos e uma academia ao ar livre no centro de 

convenções de Sobral; - Indica a construção de um ponto coberto para utilização dos 

mototaxistas em frente ao North Shopping Sobral, localizado em um recuo no canteiro 

central entre as vias. Foram lidos e, automaticamente, aprovados os Requerimentos 

nº 076/17, de autoria do Vereador Giuliano Dias Araújo Vasconcelos, “Dr. Giu” 

(SD) - Requer informações sobre a ocupação de uma área urbana situada na BR 222, 

local que funciona o clube social da Embrapa; e o Requerimento nº 101/17, de autoria 

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

Itamar Ribeiro da Silva, Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Giuliano Dias 

Araújo Vasconcelos “Dr. Giu”, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar “Fransquinha 

do Povo”, Cleiton Prado Carvalho, José Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady 

Bony”, Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão”, Joaquim Euclides Feijão Neto, 

Adauto Izidoro Arruda, José Oswaldo Soares Balreira Júnior “Júnior Balreira”, 

Tiago Ramos Vieira e José Vytal Arruda Linhares - Solicita com urgência, um carro 

compactador de lixo para o distrito de Taperuaba, no município de Sobral-

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

Tribuna, foi o vereador Ailton Marcos Fontenele Vieira. Inicia agradecendo a Deus 

e cumprimentando a todos. Teceu críticas sobre a segurança pública de Sobral. Comenta 

que a população sobralense está à mercê dos bandidos, pois nem sentar nas calçadas 

pode mais. Informa que, somente, neste ano já morreram 12 policiais militares em 

exercício da função. Diz que vários comerciantes de bairro estão colocando grades nos 

comércios, nos quais estão tornando-se prisioneiros para ganhar a vida. Relata que em 

conversa com a edil Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, esta disse que acompanha, 

diariamente, os relatos de crimes nos distritos. Lamenta essa situação de insegurança em 

Sobral e nos distritos. Realiza comparação entre os dados da segurança pública entre os 

anos de 2016 e 2017. Acredita que muitas pessoas nem denunciam os assaltos. Indaga 

se o Governo com as ações tradicionais conseguirá reverter esse quadro. Fala da 

precariedade nos serviços das guardas. Diz que o Governo tem suas prioridades, porém 

não condena essas atitudes. Reitera a necessidade de atenção ao cidadão. Analisa 

criticamente as pessoas que trabalham apoiando os bandidos, ao transmitir matérias de 

assaltos, roubos, mortes, entre outros. Relata o caso de um policial que agrediu uma 

senhora na beira mar, pede que os justiceiros do facebook tenham a mesma veemência 

quando um policial morre. Comunica que o STJ (Superior Tribunal de Justiça) 

concedeu uma liminar para a 12º vara de São Paulo determinado que seja 



5 

 

disponibilizado banho quente a todos os detentos de São Paulo. Chasqueia que daqui 

alguns dias serão disponibilizados frigobares nas celas. Ressalta os benefícios dos 

detentos, tais como: visita íntima duas vezes por semana; auxílio reclusão no valor de 

R$1.297,00, com tempo indeterminado de recebimento. Diz que o crime organizado em 

São Paulo e Rio de Janeiro pagam INSS aos seus integrantes, para que quando eles 

estiverem presos possam ser beneficiados com o auxilio reclusão. Relata um assalto, no 

qual o assaltante não foi preso, pois não havia provas suficientes contra ele.  Comunica 

que configurará abuso de autoridade caso o policial entre na casa de um delinquente 

sem mandado, mesmo que seja em flagrante. Desaprova quando a família do presidiário 

recebe indenização, quando esse foi morto na cadeia ou no presídio. Interpela se a 

família do cidadão morto em assalto receberá, também, esse benefício. Relata histórias 

de famílias de presidiários que estão recebendo benefícios com a morte de parentes nas 

cadeias e presídios. Comenta que participou de um fórum da Associação de Bombeiros 

e Policiais Militares. Diz que o Prefeito Ivo Gomes irá convocar as três turmas do 

concurso da polícia militar, por isso almeja que seja reativado o efetivo da polícia em 

comparação há três anos. Menciona que durante o fórum da Associação de Bombeiros e 

Policiais Militares perguntou as autoridades o motivo de não haver investigação e 

tecnologias nas operações; discorreu, também, sobre a situação dos bombeiros em 

Sobral. Salienta que solicitou através de requerimento uma unidade do colégio militar 

em Sobral. Diz que ainda não teve uma resposta formal sobre o assunto do colégio 

militar, mas comunica que cobrará essa resposta, pois o colégio militar fará com que o 

aluno tenha mais atenção, entendendo o conteúdo e respeitando o cidadão. Apresenta, 

em Power Point, um vídeo sobre o modelo de municipalização da segurança da cidade 

de Itaituba, modelo no qual diminuiu os casos de 100/1000 para 07/1000. Fala da 

importância da municipalização da segurança em Sobral. Comunica que em conversa 

com a vice-governadora Izolda, discorreu sobre a situação de insegurança no Conjunto 

Novo Caiçara, na ocasião solicitou uma unidade integrada naquele conjunto, atuando 

para combater a criminalidade. Aparteado pelos vereadores: Adauto Izidoro Arruda, 

Tiago Ramos Vieira, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar. Segundo orador inscrito 

para fazer uso da Tribuna, foi o vereador Estevão Pontes Filho. Sauda a todos. 

Agradece a oportunidade de utilizar a Tribuna. Agradece a administração do Hospital da 

Santa Casa, por ter atendido seu pedido para intensificar a segurança neste hospital. 

Afirma que os hospitais da Santa Casa, Unimed e Dr. Estevão não tem uma estrutura de 

segurança adequada. Analisa que há um avanço grave da criminalidade em Sobral. 

Relata que muitos acreditam que a atitude de Cid Gomes, como governador, foi errônea 

ao aprovar a implantação do VLT em Sobral, porém afirma que daqui dez anos a cidade 

terá a necessidade de um transporte público adequado, o qual seria o VLT. Diz, ainda, 

que seria difícil desapropriar casas e construir a malha ferroviária daqui a dez anos. 

Salienta que foi ridicularizado ao falar da importância da guarda nacional na cidade de 

Sobral. Crítica à teoria de que bandido bom é bandido morto. Reafirma a necessidade da 

guarda nacional, para que possa ser retirado das ruas as drogas e armas. Alega que é 

essencial a presença de cães farejadores. Comenta que essas foram promessas do 

governador, porém até o momento não foram cumpridas. Acredita que quando uma 
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pessoa de classe alta for baleada, serão tomadas as devidas providências, convocando, 

inclusive, a guarda nacional. Afirma que ser humano é ser humano independente de 

classes. Parabeniza os habitantes do Parque Santo Antônio, os quais receberam um 

Centro de Saúde da Família. Comunica que Ivo Gomes está investindo na assistência 

básica, na estrutura física moderna, porém esse não é objetivo final, mas sim ter 

médicos nas unidades, medicamentos e ações de saúde efetivas. Salienta que o 

secretário de saúde compreenderá essas ações. Informa que serão reiniciadas as obras da 

UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Solicita, como vereador e sem desrespeitar as 

outras unidades, que UPA de Sobral atender, somente, a população sobralense, já que as 

outras unidades de saúde atendem vários municípios vizinhos. Ressalta que não 

desrespeitará a universalidade do SUS (Sistema Único de Saúde), mas sugere que na 

regulação de pacientes, esses não sejam referenciados para UPA. Acredita que sua 

reivindicação da regulação dos atendimentos da UPA irá desrespeitar as cidades 

vizinhas. Reconhece que não serão zeradas as filas das cirurgias eletivas, como disse o 

secretário da saúde, porém é necessário humanizar essa espera, já que a demanda de 

idosos é crescente. Alega que existe um tripé (saúde, segurança e educação) para o bem 

estar social. Comunica que a educação em Sobral recebeu uma verba em dinheiro para 

melhorar a informatização nas escolas. Ressalta a importância de educação, em relação 

a saúde, pois sem educação não se faz saúde. Relata que Ivo Gomes tem critério 

suficiente para ter transparência, o que atribui segurança a iniciativa privada, 

favorecendo doações significativas, sem necessidade de markenting. Acredita que essas 

doações não seriam concedidas caso o prefeito não tivesse credenciais para receber. 

Discorre sobre a implantação da iluminação branca na cidade. Relata que ouviu em uma 

rádio que o prefeito não estava fazendo essa implantação, porém afirma que o prefeito 

começou a instalação da iluminação branca na periferia. Acredita que a cidade bem 

iluminada inibe, por enquanto, as ações dos meliantes. Reitera que o crime organizado 

está em todos os distritos. Deseja as boas vindas dos vereadores Cleiton Prado Carvalho 

e Jose Bonifacio Silva Mesquita para o lado da situação. Diz que não deprecia quem 

está do lado da oposição, já que acredita que sem oposição não se faz democracia. 

Salienta que tem mais singularidade com a oposição, por ter senso crítico. Acredita na 

oposição na oposição e situação conscientes, sem partidarismo. Comenta que os edis 

supracitados irão atuar melhor no lado da situação. Finaliza, agradecendo a todos e 

agradecendo a administração da Santa Casa por ter atendido seu pedido. Aparteado 

pelos edis: Ailton Marcos Fontenele Vieira, Tiago Ramos Vieira, Francisco Ivonilton 

Camilo Cavalgante, Alessandra Ponte de Queiroz, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, 

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

Tribuna, foi o vereador Jose Vytal Arruda Linhares. Cumprimenta os presentes. Diz 

que ouviu atentamente as Tribunas dos edis Ailton Marcos Fontenele Vieira e Estevão 

Ponte Filho. Comenta que quem fala da segurança fala, diretamente, dos Ferreiras 

Gomes e do Governo do Estado, o qual é aliado daquela família, porém enquanto isso a 

situação caótica da segurança continua em Sobral. Lembra que o vereador Carlos 

Evanilson Oliveira Vasconcelos solicitou uma audiência pública para debater sobre a 

insegurança na cidade, por isso sugere que o edil mencionado faça um pedido formal, 
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através de requerimento. Comenta que com essa audiência será possível cobrar das 

pessoas responsáveis, pois os sobralenses não aguentam mais tanto roubos. Recorda que 

o ex-governador Cid Gomes ganhou o Governo do Estado quando vez o projeto do 

guarda do quarteirão; durante essa campanha apresentou Sobral com uma guarda 

organizada, com câmaras pela cidade, porém está havendo descaso com a segurança 

pública no Estado do Ceará, mesmo com todas essas políticas do ex-governador Cid 

Gomes. Diz que não entende a situação de insegurança em Sobral. Comenta que está no 

momento de serem convocados os duzentos homens para a guarda de Sobral, como 

prometeu o prefeito. Salienta que é um incentivo aos meliantes ao ver o ex-presidente 

Luis Inacio Lula da Silva na televisão, sem ter a penalidade adequada. Comunica que, 

somente, a polícia não irá resolver o problema, pois é necessário arquitetar algo que 

atenda a população jovem (entre doze e treze anos) da periferia. Informa que há mais de 

20.000 mandados de prisão em aberto no Ceará e que em Sobral há 500 mandados em 

aberto de prisão. Indaga em qual local será colocado todos esses detentos. Teceu elogios 

à administração do prefeito de São Paulo, Dória, o qual está sendo perseguido pelo 

trabalho exemplar. Comenta que o ex-presidente Luis Inacio Lula da Silva e ex-ministro 

Ciro Gomes chamaram o Dória de mentiroso e viado, respectivamente. Afirma que 

louco é quem votará no Luis Inacio Lula da Silva, uma vez quem vota nele não tem 

senso crítico. Interpela como alguém chama o maior político em ascensão no Brasil de 

viado. Comunica que o prefeito de São Paulo incomoda a todos coma sua maneira de 

gerir a cidade. Informa que na semana passada ligou para alguns setores de marcação de 

consultas e lhe informaram que ainda não estão marcando exames. Solicita ao prefeito 

para que ajude essas pessoas que precisam. Parabeniza a retomada das obras da UPA. 

Comunica que está faltando papel nos CSF’s para marcação de consulta. Reitera que 

tinha dado uma trégua nas Tribunas. Diz que faz uso da Tribuna, não para denegrir a 

imagem do prefeito, mas para o vereador cobrar do prefeito. Salienta que o secretário de 

saúde adotou o lema: “Gentileza gera gentileza”, contudo como pode a população 

carente chegar ao posto pedindo gentileza. Ressalta a importância do tiro de guerra para 

a cidade. Relata a experiência da sua esposa como professora da rede estadual de 

ensino, a qual está com depressão devido à insubordinação dos alunos. Fala da 

importância da educação. Teceu críticas ao monopólio da empresa de ônibus em Sobral, 

empresa Guanabara. Relata que o Cid Gomes é o responsável por aquele monopólio. 

Aparteado pelos vereadores: Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, Estevão Ponte Filho. 

Não houve inscrição para uso da quarta Tribuna. ORDEM DO DIA – Após ser 

colocada em votação foi aprovada a solicitação do Of. Nº 008/17, de autoria do 

Senhor Francisco Erivaldo Felix Araújo, o qual ficou estabelecido que o senhor 

supracitado, fará uso da Tribuna Popular amanhã, por um tempo de dez minutos. 

Foi aprovado, em votação única, o Projeto de Decreto Legislativo n° 721/17, de 

autoria do Vereador Paulo César Lopes Vasconcelos (PDT), subscrito por: 

Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos”, José Itamar Ribeiro da 

Silva, Ailton Marcos Fontenele Vieira, José Crisóstomo Barroso Ibiapina, 

Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar “Fransquinha do Povo” e Adauto Izidoro 

Arruda - Outorga o Título de Cidadania Sobralense ao Exmo. Revmo. Sr. Bispo Dom 
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José Luiz Gomes de Vasconcelos. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


