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Ata da Décima Sétima Sessão Ordinária do Primeiro período da Primeira Sessão 

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

no dia 10 de abril de 2017. 

  

Presidente – Paulo Cesar Lopes Vasconcelos 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 
 

Aos dez (10) 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 décima sétima 

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, Estevão Ponte Filho, José 

Oswaldo Soares Balreira Júnior, Adauto Izidoro Arruda, Vicente de Paulo Albuquerque, 

Joaquim Euclides Feijão Neto, Tiago Ramos Vieira, José Crisóstomo Barroso Ibiapina, 

Romário Araújo de Sousa, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, José Itamar Ribeiro da 

Silva e Cleiton Prado Carvalho.  Aprovada a Ata da 16ª Sessão Ordinária. 

PEQUENO EXPEDIENTE – Foram lidas as Correspondências: - CONVITE: 

OAB - Subseção Sobral – 03/04/2017 – Audiência Pública sobre fiscalização do uso 

obrigatório de capacete por condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores, no 

dia 27 de abril de 2017, às 18:00 horas, no Auditório do Departamento de Ensino, 

Pesquisa e Extensão – DEPE da Santa Casa de Misericórdia de Sobral; -  

COMUNICADO – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 15/03/2017 – 

Informa liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de 

programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação:  Nº 

CM023127/2017 – Entidade: Prefeitura Municipal de Sobral. Foi lido o Projeto de Lei 

n° 2054/17, de autoria Vereadora Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar “Fransquinha 

do Povo” (PMDB) - Veda a cobrança da taxa de adesão compulsória para o 

fornecimento de água em Sobral, e dá outras providências. Foi lido o Voto de Pesar, 

extra pauta, de autoria do Vereador Francisco Rogério Bezerra Arruda - Votos de 

profundo pesar à família do Sr. Rogerio Lopes de Sousa, falecido no Distrito de Jordão, 

Sobral- CE, no dia 09/04/2017. Foi lida a Indicação nº 526/17, de autoria da 

Vereadora Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar “Fransquinha do Povo” (PMDB) - 

Indica o saneamento básico para a rua Cel. Mont’Alverne, no bairro Derby Clube, neste 

município. Foram lidas as Indicações nºs 620/17, 625/17, 673/17, de autoria do 

Vereador Cleiton Prado Carvalho (PSL) - Indica que seja feita a sinalização e 
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implantado dois redutores de velocidade na rua Bela Vista, no bairro Santa Casa; - 

Indica que sejam feitas doações de 30 coletes à prova de balas para o Juizado da 

Infância e da Adolescência de Sobral; - Indica que seja feita a reforma e ampliação do 

abrigo institucional situado à rua Cel. Estanislau Frota, Centro; as Indicações nºs 

639/17, 640/17, 646/17, 647/17, 653/17, 654/17, de autoria do Vereador Romário 

Araújo de Sousa (SD) - Indica a necessidade de mutirão de limpeza no bairro Dom 

Expedito, em Sobral-CE; - Indica a implantação de equipamentos de academia e 

playground na praça em frente a igreja no bairro Padre Palhano, em Sobral-CE; - Indica 

o recapeamento asfáltico na rua B1, em toda sua extensão no bairro Parque Santo 

Antônio, em Sobral; - Indica o recapeamento asfáltico na rua Nossa Senhora Aparecida, 

em toda sua extensão no bairro Parque Santo Antônio, em Sobral; - Indica a necessidade 

de mutirão de limpeza no Tamarindo, em Sobral-CE; - Indica a necessidade de mutirão 

de limpeza no parque Mucambinho (calçadão e canal), no trecho bairro Padre Palhano, 

em Sobral-CE; as Indicações nºs 641/17, 644/17, 645/17, 666/17, 667/17, 668/17, de 

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

(PMDB) - Indica com urgência, saneamento na travessa São José, na COHAB II, no 

bairro Sinhá Sabóia; - Indica com urgência, a implantação de 02 (dois) redutores de 

velocidade para a rua Vila Kátia, no bairro Sinhá Sabóia; - Indica com urgência, 

saneamento básico e pavimentação com pedras toscas (calçamento) para a rua Tuiuti, no 

parque Jatobá, no bairro Sinhá Sabóia; - Indica com urgência, que seja feito o serviço de 

recuperação e ampliação do canal (drenagem) que liga a rua Vicente Ferreira da Ponte 

(Rua B) até a rua Antônio Peixoto na COHAB I, complexo Sinhá Sabóia; - Indica com 

urgência, a construção de banheiros nas residências que não dispõem deste equipamento 

na localidade de Várzea da Pedra, no município de Sobral; - Indica com urgência, 

revestimento asfáltico para a rua Dr. Wostiman, no bairro Padre Palhano, na cidade de 

Sobral; as Indicações nºs 648/17, 649/17, 650/17, de autoria do Vereador Carlos 

Evanilson Oliveira Vasconcelos “Carlos do Calisto” (PDT) - Indica a construção de 

pavimentação em pedra tosca e pavimentação asfáltica na rua do Meio e na rua das 

Plantas, na localidade de Setor III, distrito de Jaibaras, Sobral-CE; - Indica a construção 

de 06 (seis) bocas de lobo, iniciando na CE Elizio Aguiar até a localidade de Maracajá, 

distrito de Jaibaras, Sobral-CE; - Indica com urgência a coberta da quadra de esportes 

da escola municipal Leonília Gomes Parente, no distrito de Jaibaras, Sobral-CE; as 

Indicações nºs 651/17, 652/17, de autoria do Vereador Tiago Ramos Vieira 

(PMDB) - Indica que seja agilizado após a análise da água, a interligação na rede 

hídrica para as residências a água dos três poços que foram perfurados no distrito de 

Patriarca, Sobral-CE; - Indica que seja feito o recapeamento asfáltico na avenida 

pericentral, iniciando no colégio CAIC, ligando a Grendene VII ao Residencial 

Meruoca; as Indicações nºs 656/17, 657/17, de autoria do Vereador Giuliano Dias 

Araújo Vasconcelos “Dr. Giu” (SD) - Indica o recapeamento asfáltico da rua 

Francisco Jacinto, Cidade Dr. José Euclides I, Sobral-CE; - Indica o recapeamento 

asfáltico da rua Francisco Alfredo Cavalcante, Cidade Dr. José Euclides I, Sobral-CE.; 



3 

 

as Indicações nºs 658/17, 659/17, de autoria da Vereadora Maria Socorro 

Brasileiro Magalhães (PDT) - Indica com urgência, a reforma da quadra poliesportiva 

do espaço cultural Maria Júlia Teixeira, no distrito de Taperuaba, no município de 

Sobral-CE; - Indica com urgência, a implantação de braço de luminária completa, no 

distrito de Taperuaba, no município de Sobral-CE; a Indicação nº 672/17, de autoria 

da Vereadora Alessandra Ponte de Queiroz Miranda (PDT) - Indica recapeamento 

asfáltico na rua da Paz, no bairro Sumaré, Sobral-CE. GRANDE EXPEDIENTE – 

Primeiro orador inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o vereador. Adauto 

Izidoro Arruda. Sauda a todos. Exibe, por meio de Power Point, um vídeo sobre 

depressão. Informa que irá debater um artigo de autoria do ex-secretário Marcos Villas 

Boas, no qual realizou uma denúncia sobre as notas obtidas no IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Atenção Básica), pelos alunos da rede pública de ensino de Sobral. 

Comenta que na gestão passada escutava do ex-prefeito Veveu que os alunos da rede 

pública tinham as melhores notas nessa avalição, porém tudo não passou de uma fraude. 

Afirma que as pessoas que fraudaram esses resultados devem estar presas. Diz que os 

professores que ajudaram nesse esquema recebiam incentivos. Faz a leitura do artigo 

escrito pelo ex-secretário Marcos Villas Boas. Explica que o IDEB avalia o aprendizado 

em português e matemática nas escolas públicas. Em Sobral a nota foi 8.79, ou seja, 

reprovação zero. Indaga-se como isso pode acontecer. Afirma ser um absurdo colocar 

um aluno melhor para realizar a prova pelo outro. Alega que os alunos foram treinados 

para realizarem, somente, as provas de matemática e português, e devido a isso não 

foram ensinadas às demais matérias. Reitera que os professores recebiam um incentivo 

no valor de R$ 500,00. Indagou-se ano passado em uma Tribuna o motivo dos alunos 

das escolas públicas não terem um bom desempenho nos vestibulares e o porquê dos 

alunos das escolas particulares não trocarem as escolas particulares pelas públicas, já 

que o ensino público em Sobral tinha um bom índice. Diz que tudo isso é um absurdo, 

pois engana os pais dos alunos e os alunos. Reconhece que os alunos que estudam, 

somente, português e matemática não passam mesmo no vestibular. Comenta que o Sr. 

Julio Cesar realizava muitos elogios ao Veveu. Diz o Sr. Marcos Villas Boas que fez 

esse levantamento em três meses. Informa a edil Socorrinha que um conterrâneo dela 

denunciou o IDEB há um ano e meio. Relata que o radialista Valdecir entrevistou 

alunos da sétima série da rede pública e no momento o radialista perguntou quando era 

comemorado a independência do Brasil e só dois alunos responderam corretamente. 

Com isso percebe-se que os alunos não sabem história.  Teceu críticas em relação à 

ausência da Sra. Marília Gouveia na Audiência Pública sobre mobilidade urbana, a qual 

aconteceria na última terça-feira. Afirma que a secretária supracitada não compareceu, 

pois o plano de mobilidade pública está pronto. Relata que o prefeito afirmou que o 

Governo do Estado repassou para Sobral um milhão e quinhentos mil reais para resolver 

o problema da mobilidade urbana na cidade, verba repassada pela Espanha. Informa que 

falará mais sobre isso na sua Tribuna de amanhã. Comenta que durante a audiência 

pública realizada pela prefeitura foi afirmado, os seguintes dados: 71% dos sobralenses 
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estão satisfeitos com mobilidade urbana da cidade; que o metrô é utilizado por 1.500 

pessoas diariamente; e 59% do trânsito de Sobral é por ciclistas.  Reitera que amanhã 

apresentará detalhadamente o assunto da mobilidade urbana. Aparteado pelos 

vereadores: Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Carlos Evanilson Oliveira 

Vasconcelos, Tiago Ramos Vieira e Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar. Segundo 

orador inscrito para fazer uso da Tribuna. José Vytal Arruda Linhares. 

Cumprimenta os presentes. Inicia falando que está semana é uma semana de paz e para 

realizar uma reflexão da própria vida. Diz que são vários vereadores. Teceu críticas à 

reação do vereador Rogerio Arruda na semana passada, enquanto utilizava a Tribuna e 

tinha solicitado ao presidente interino mais três minutos para complementar o que 

debatia. Acredita que o poder está “subindo” a cabeça do edil Rogerio. Afirma que 

ninguém está na Câmara para brigar, pede a Deus que abençoe a todos. Comenta que é 

dever do vereador lutar pelo povo. Faz menção a Tribuna do vereador Adauto, ao falar 

do artigo de autoria do ex-secretário Marcos Villas Boas, ao denunciar a fraude na 

avaliação do IDEB. Diz que o ex-secretário foi enviado pelo Espírito Santo, para 

mostrar aos sobralenses o que os Ferreiras Gomes fazem. Relata que a edil Socorrinha 

está correta ao pedir uma intervenção nesse assunto. Sugere que a atual gestão processe 

o ex-secretário. Porém, afirma que o mesmo fez isso utilizando de provas para 

comprovar sua denúncia. Comenta que o PDT realizou um encontro no lugar errado, 

pois não era para ter sido feito em Sobral, já que o slogan do partido PDT é emprego e 

isso em Sobral não tem. Diz que o povo não aguenta mais conversa de político. Declara 

que o ex-governador Cid Gomes não instalou nenhuma empresa nova em Sobral, em 

seus oito anos como governador. Relata que teve uma empresa de tinta, porém a mesma 

faliu. Comenta sobre uma empresa de avestruz, a qual foi uma enrolação, pois foi uma 

verdadeira farsa. Diz que solicitou um empréstimo de R$ 100.000,00 para reformar sua 

padaria, mas não lhe foi concedido. Afirma que não conseguiu, pois só quem consegue 

são os picaretas. Fala que o Cid conseguiu um empréstimo para construir um galpão. 

Adverte que os comerciantes pagam impostos todo mês e não têm direito a nada. 

Comenta que foi ao mercado e viu que foi feito o correto lá. Já que não tem mais cestas 

nas calçadas, pois agora estão dentro do mercado. Analisa criticamente ao ter visto os 

guardas municipais confiscarem as verduras de uma senhora, que as estava ofertando ao 

povo em sua mão e ao ver, também, ter sido retirado do carro de um senhor os cigarros 

que ele venderia nos bairros. Relata que até o esmoler foi colocado para fora do 

mercado público. Diz que os guardas estão metendo a chibata e que eles não estão 

preocupados com a população. Fala da má infraestrutura do mercado. Discorre sobre a 

mobilidade urbana. Comenta que fica sem entender quando o prefeito diz que os 

vereadores são independentes e tratados na chibata. Comenta que o prefeito fez os 

vereadores da situação retirarem suas assinaturas no projeto e que o prefeito proibiu o 

secretário do SAAE de vir a esta Casa prestar esclarecimentos. Afirma que o edil Itamar 

Ribeiro é um coronel, pois olha para cada vereador na hora das votações e faz os 

vereadores saírem antes da votação dos projetos. Reitera que o Moses Rodrigues não é 
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coronel. Relata que no dia que um líder político lhe tratar mal, ele sairá do partido, pois 

não depende de ninguém. Quer ver quando for lista fechada, será que o edil Cumpadi 

Bony, será colocado em primeiro da lista? Comunica que os deputados Moses 

Rodrigues e Leonidas Cristino votaram contra a terceirização. Porém, nem precisava, já 

que em Sobral a maioria dos cargos é terceirizado.  Comenta criticamente a situação de 

40 fiscais que não receberam aviso prévio nem da terceirizada e nem da prefeitura. Cede 

à palavra ao vereador Rogerio Arruda, caso ele queira. Finaliza, falando que o Senhor 

Sobreira diz as pessoas que cada vereador tem direito de três a quatro vagas de 

emprego, bastando a assinatura do edil. Informa que não é isso o que acontece, pois 

vereador da oposição não consegue emprego para ninguém, mas os da situação sim. 

Aparteado pelos vereadores: Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, Adauto Izidoro Arruda 

e Ailton Marcos Fontenele Vieira. Não houve inscrição para uso da terceira e quarta 

Tribunas. ORDEM DO DIA – Após discussão foi aprovado o Requerimento com 

onze ou mais assinaturas nº 082/17, de autoria da Vereadora Maria Socorro 

Brasileiro Magalhães (PDT), subscrito por: Joaquim Euclides Feijão Neto, José 

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

José Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady Bony”, Francisco Rogério Bezerra 

Arruda, Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão”, Carlos Evanilson Oliveira 

Vasconcelos “Carlos do Calisto”, Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Cleiton 

Prado Carvalho e Dr. Estevão Ponte Filho - Convite aos secretários municipais de 

Sobral, bem como diretor-presidente do SAAE e ao superintendente da AMA, para 

comparecerem à Sessão Ordinária da Câmara Municipal, às terças-feiras. Foi 

aprovado, em votação única, o Projeto de Decreto Legislativo nº 71717, de autoria 

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

Concede Menção Honrosa ao Sr. Pastor Carlos Jandro Mendes Loiola. Pela Ordem 

Cleiton Prado Carvalho, disse que na semana passada o edil José Vytal Arruda Linhares 

lhe chamou de mentiroso em relação a questão dos conselheiros tutelares. Informa que 

os conselheiros acreditavam que iriram receber R$ 1006,00, porém está com a prova em 

mãos de que isso não aconteceu. Informa que a reunião dos conselheiros com o prefeito 

oi no dia 30/03/2017, a sessão aconteceu no dia 04/04/2017 e o salário foi repassado aos 

conselheiros no dia 06/04/2017. Logo, o prefeito cumpriu com sua palavra, garantido 

que não diminuiu o salário deles. Com a palavra o Presidente Paulo Cesar Lopes 

Vasconcelos, diz que só permitiu o edil Cleiton Prado Carvalho a esclarece esse 

assunto, pois ele foi citado a sessão passada. Pela Ordem Jose Vytal  Arruda Linhares, 

diz que no dia da sessão foi repassado uma mensagem sobre a diminuição do salário dos 

conselheiros tutelares, porém o secretário Julio Cesar informou que essa medida era 

inconstitucional. O Presidente convida a todos para amanhã na sala da presidência às 

16hs, para conversarem sobre dois assuntos, assuntos importantes para a Câmara. Pela 

Ordem Ailton Marcos Fontenele Vieira, faz um convite para a população acompanhara 

s 20hs de hoje, a rádio Ressureição, pois haverá uma entrevista com o Sr. Lima, para o 

mesmo explicar a história dos radialistas em Sobral. Pela Ordem Tiago Ramos Vieira, 
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informa que durante os seus programas de rádio algumas pessoas lhe ligaram do 

DETRAN, reclamando que ficam do lado de fora no sol quente esperando para 

realizarem seu exame de habilitação. Acredita que o DETRAN possa ceder uma sala 

para as pessoas que vão realizar o exame ficarem esperando.  Diz que o DETRAN tem 

estrutura para isso. Pela Ordem Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo 

Motos”, convoca os membros da Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente para 

retornarem os trabalhos depois da Semana Santa, para discutirem sobre assuntos 

relacionados. Pela Ordem José Oswaldo Soares Balreira Júnior, deseja votos de pesar ao 

Irmão Constâncio. Informa que amanhã protocolará esse voto de pesar. Foi aprovado, 

em primeira votação, o Projeto de Lei nº 2052/17, de autoria do Poder Executivo 

Municipal - Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto à Caixa 

Econômica Federal, e dá outras providências. Nada mais havendo a tratar, o senhor 

Presidente encerra os trabalhos da presente sessão convidando os vereadores para uma 

conversa amanhã às 16hs na sala da presidência e para a próxima Sessão. E, para 

constar, esta ata foi lavrada, discutida e assinada pela Mesa Diretora desta Casa 

Legislativa. 

 

 

 

 

 


