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

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

no dia 09 de maio de 2017. 

  

Presidente – Paulo Cesar Lopes Vasconcelos 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 
 

Aos nove (09) 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 quinta 

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 24ª Sessão Ordinária. Primeiro orador 

inscrito para fazer uso da Tribuna Popular, foi o Senhor Francisco Erivaldo Félix 

Araújo. Presidente da ONG Construtores da Paz. Sauda os presentes. Inicia falando 

do prazer de está fazendo uso da Tribuna Popular e por representar essa organização, na 

qual promove a paz. Comunica que fará reflexões de como estamos trabalhando em 

sociedade. Reflete o que é o ser humano e o que é a paz. Diz que o trabalho dos edis traz 

encanto e brilho à população. Comenta que a paz proporciona um bom funcionamento 

da justiça, no entanto a mesma é uma utopia, pois seus valores estão sendo abolidos. 

Afirma que paz é um estado de espírito, na qual o ser é sereno e tem tranquilidade. 

Assegura que viver não passar de respirar. Indaga se respirar é, apenas, um balão de 

vento. Esclarece que a palavra ser humano vem do latim humanus, o qual é uma espécie 

que se distingue dos animais por ter razão. Reitera que os edis estão a procura do bem 

estar-social todos os dias e o que dá paz aos vereadores são os eleitores. Salienta que os 

edis dissipam o bem através das suas atitudes, tais como: leis e projetos que favorecem 

o povo. Ressalta que o significado de humano é estar com o outro, querer o bem do 

próximo e ter paz. Comunica que fez uso da Tribuna Popular para lembrar que nas mãos 

dos vereadores está a paz e a humanidade, pois quem luta pelos direitos da população, 

também, lutam pela paz e a humanidade. Afirma que a cidade de Sobral está um caos de 

tantos problemas e violência. Salienta que, teologicamente, Jesus Cristo trouxe a paz, 

pois faz o homem um ser social ao aceitar e doar a paz. Reitera que a Associação 

Construtores da Paz está situada no bairro Sumaré e que a ONG necessita de apoio do 

legislativo. Afirma ser necessário acreditar no compromisso da construção da paz. Diz 
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que tudo depende dos seres humanos para se ter paz. Finalizando agradecendo a todos e 

a oportunidade. PEQUENO EXPEDIENTE – Foram lidos os Projetos de Decreto 

Legislativo nº 725/17, de autoria do Vereador Francisco Ivonilton Camilo 

Cavalcante “Camilo Motos” (PRTB), subscrito por: Carlos Evanilson Oliveira 

Vasconcelos “Carlos do Calisto”, 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 

Lopes Vasconcelos, Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão”, Maria Socorro 

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

Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Cleiton Prado Carvalho, Adauto Izidoro 

Arruda, Ailton Marcos Fontenele Vieira, Dr. Estevão Ponte Filho, Giuliano Dias 

Araújo Vasconcelos “Dr. Giu”, José Oswaldo Soares Balreira Júnior “Júnior 

Balreira”, José Vytal Arruda Linhares, Romário Araújo de Sousa e Tiago Ramos 

Vieira - Outorga o Título de Cidadania Sobralense ao Sr. Carlos Henrique Ferreira de 

Aguiar; e o nº 726/17, de autoria do Vereador José Vytal Arruda Linhares 

(PMDB), subscrito por: Romário Araújo de Sousa, Adauto Izidoro Arruda, Ailton 

Marcos Fontenele Vieira, Dr. Estevão Ponte Filho, José Oswaldo Soares Balreira 

Júnior “Júnior Balreira”, Paulo César Lopes Vasconcelos,Tiago Ramos Vieira, 

José Crisóstomo Barroso Ibiapina “Zezão”, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar 

“Fransquinha do Povo” e Maria Socorro Brasileiro Magalhães - Outorga o Título 

de Cidadania Sobralense ao Sr. Márcio Fragoso Vieira. Foi lido o Voto de Pesar nº 

017/17, de autoria do Vereador Dr. Estevão Ponte Filho (PP) - Apresenta Manifesto 

de Profundo Pesar pelo falecimento de Francisca Carolina Guimarães Aragão, ocorrido 

no último dia 27/04/2017. Foram lidas as Indicações nºs 715/17, 716/17, 717/17, 

718/17, 747/17, 748/17, 749/17, 790/17, 791/17, 792/17, 793/17, 808/17, 809/17, 

810/17,811/17, 817/17, 818/17, 837/17, 83817, 839/17, 840/17, 845/17, 861/17, 862/17, 

863/17, 864/17, 876/17, 877/17, 880/17, 892/17, 893/17, 894/17, 895/17,920/17, 

921/17, 922/17, 927/17, 934/17, 937/17, 938/17, 955/17, 956/17, 957/17, 958/17, 

975/17, 976/17, 977/17, 978/17, 992/17, 993/17, 994/17,  de autoria do Vereador Dr. 

Estevão Ponte Filho (PP) - Indica a urgente coleta seletiva e limpeza do lixo 

acumulado na extensão da rua Osvaldo Rangel, no bairro Padre Ibiapina; -  Indica a 

urgente coleta seletiva e limpeza do lixo acumulado na extensão da rua Cel. Sabino 

Guimarães, no bairro Padre Ibiapina; - Indica estudos de viabilização através de 

critérios de planejamento para implantação de ciclo-faixa, infraestrutura para o trânsito 

de bicicletas na extensão da Avenida da Universidade; - Indica estudos de viabilização 

através de critérios de planejamento para implantação de ciclo-faixa, infraestrutura para 

o trânsito de bicicletas na extensão da rua Cel. José Sabóia; - Indica a colocação de 

placas indicativas com a metragem de percurso percorrido na extensão da avenida 

Senador Fernandes Távora, para a prática de caminhadas; - Indica a urgente coleta 

seletiva e limpeza do lixo acumulado na extensão da rua Antônio Félix Ibiapina, no 

bairro Padre Ibiapina; - Indica a urgente coleta seletiva e limpeza do lixo acumulado na 

extensão da rua Ressurreição, no bairro Padre Ibiapina; -  Indica a necessidade da 

colocação de placas com indicações na Av. Rita Leite, no bairro Renato Parente; - 
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Indica a necessidade da colocação de placas com indicações na rua Manoel de Aguiar 

Pontes, no bairro Renato Parente; - Indica a necessidade da colocação de placas com 

indicações na rua Maria Glória Chaves Lima Verde, no bairro Renato Parente; - Indica a 

necessidade da colocação de placas com indicações na rua Orgenina Gomes, no bairro 

Renato Parente; -  Indica a necessidade da colocação de placas com indicações na Av. 

Mãe Rainha, no bairro Renato Parente; - Indica a necessidade da colocação de placas 

com indicações na rua José Arruda, no bairro Renato Parente; - Indica a necessidade da 

colocação de placas com indicações na rua Maria Catunda, no bairro Renato Parente; - 

Indica a necessidade da colocação de placas com indicações na rua Maria da Conceição 

P. Azevedo, no bairro Renato Parente; - Indica a pintura de faixas de retenção 

exclusivas para motocicletas, no semáforo da rua Eurípedes Ferreira Gomes; - Indica a 

necessidade da colocação de placas com indicações na rua Cinco, no bairro Renato 

Parente; - Indica a criação e implantação do Programa Farmácia 24 horas na Unidade 

Mista de Pronto Atendimento do Município; -  Indica a necessidade da colocação de 

placas com indicações na rua Maria C. de Azevedo, no bairro Renato Parente; - Indica a 

necessidade da colocação de placas com indicações na rua Maria Selma Carneiro, no 

bairro Renato Parente; -  Indica a necessidade da colocação de placas com indicações na 

rua Tia Nenem Azevedo, no bairro Renato Parente; - Indica a urgente coleta seletiva e 

limpeza do lixo acumulado na extensão da rua Padre Franzone, no bairro Padre 

Ibiapina; - Indica a instalação de semáforos com sinal sonoro e botão de acionamento na 

rua Menino Deus, próximo ao anexo da Câmara Municipal, haja vista o significativo 

número de visitantes com deficiência visual que circulam no local; - Indica a 

necessidade da colocação de placas com indicações na rua Francisco das Chagas Muniz, 

no bairro Renato Parente; - Indica a pintura de faixas de retenção exclusivas para 

motocicletas no semáforo da rua Othon de Alencar; - Indica a necessidade da colocação 

de placas com indicações na rua Zezé Pontes, no bairro Renato Parente; - Indica estudos 

de viabilização através de critérios de planejamento para implantação de ciclo-faixa, 

infraestrutura para o trânsito de bicicletas na extensão da rua Gerardo Rangel; - Indica a 

necessidade da presença de guardas municipais, aos finais de semana, na praça Quirino 

Rodrigues, em face às depredações do espaço público; - Indica a urgente coleta seletiva 

e limpeza do lixo acumulado na extensão da rua Professor Manuel Pinto Filho, no bairro 

Padre Ibiapina; - Indica a construção de uma capela mortuária pública para o distrito de 

Caioca; -  Indica a construção de uma capela mortuária pública para o distrito de 

Salgado dos Machados; - Indica a necessidade da colocação de placas com indicações 

na rua José Leone Azevedo, no bairro Renato Parente; Indica a pintura de faixas de 

retenção exclusivas para motocicletas, no semáforo da rua Larisman Torquarto; - Indica 

a construção de uma capela mortuária pública para o distrito de Jordão; - Indica a 

construção de uma capela mortuária pública para o distrito de Varjota dos Machados; - 

Indica a necessidade da colocação de placas com indicações na rua Custódio Gomes de 

Azevedo, no bairro Renato Parente; - Indica a construção de um terminal rodoviário no 

bairro COHAB II, para o transporte de vans e ônibus; - Indica a troca das lâmpadas 

queimadas e a manutenção das lâmpadas dos postes na extensão da rua Major Franco, 

no Parque Mucambinho, no bairro Santa Casa; - Indica e pede providências para realizar 
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o conserto do saneamento básico e o constante acúmulo de água na rua Maria da 

Conceição Azevedo, esquina com a rua Custódio Gomes de Azevedo, no bairro Renato 

Parente; - Indica com urgência, a colocação de 04 (quatro) braços de iluminação nos 

postes e um cabo trifásico, para atender a necessidade de energia às residências 

constantes no sítio Santo Antônio de Cima, próximo ao campo de futebol, no distrito de 

Jordão; - Indica a construção de uma caixa d’água, no distrito de Salgado dos 

Machados; -  Indica a manutenção e a colocação da malha asfáltica (recapeamento) na 

extensão da Av. Senador Ermírio de Moraes, no bairro Padre Ibiapina; -Indica a 

realização de campanha de castração dos animais abandonados nas ruas de nossa cidade 

e na zona rural, visando o controle da população canina e felina; - Indica às escolas 

públicas de Sobral, a realização de eventos em detrimento às comemorações da 

elevação a condição de Vila Distinta e Real de Sobral; - Indica a construção de uma 

caixa d’água no bairro Renato Parente; -  Indica a manutenção e a colocação da malha 

asfáltica (recapeamento) na CE 440, na extensão da rotatória de acesso ao bairro Renato 

Parente; - Indica a aquisição de uma ambulância para atender a comunidade de Varjota 

dos Machados; -  Indica o patrulhamento ostensivo e repressivo na rua Maria Siqueira 

Portela, nº 637, no Alto da Rolinha, haja vista os decorrentes assaltos às pessoas; - 

Indica a construção de um abrigo público para cães e gatos; -  Indica que sejam tomadas 

providências para tapar os buracos na extensão da rua Padre Antônio Ibiapina, no bairro 

Santa Casa, próximo ao anexo do Centro de Especialidade Odontológico – CEO; - 

Indica com urgência a colocação de braços de iluminação e trocas de lâmpadas dos 

postes da comunidade de Varjota dos Machados; as Indicações nºs 870/17, 916/17, 

917/17, 918/17, 91917, 932/17, 933/17, 935/17, 936/17, 952/17, 953/17, 954/17, 

964/17, 981/17, 982/17, 983/17, 987/17, 988/17, 989/17, 996/17, 997/17, 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 a realização da 

substituição das lâmpadas atuais pelas lâmpadas de LED, na rua 02, no bairro COHAB 

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

lâmpadas de LED, na rua 03, no bairro COHAB II; - Indica que seja feita a realização 

da substituição das lâmpadas atuais pelas lâmpadas de LED, na rua 04, no bairro 

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

lâmpadas de LED, na rua 05, no bairro COHAB II; - Indica que seja feita a realização 

da substituição das lâmpadas atuais pelas lâmpadas de LED, na rua 06, no bairro 

COHAB II; -  Indica que seja feita a realização da substituição das lâmpadas atuais 

pelas lâmpadas de LED, na rua 07, no bairro COHAB II; - Indica que seja feita a 

realização da substituição das lâmpadas atuais pelas lâmpadas de LED, na rua 08, no 

bairro COHAB II; - Indica que seja feita a realização da substituição das lâmpadas 

atuais pelas lâmpadas de LED, na rua 09, no bairro COHAB II; - Indica que seja feita a 

realização da substituição das lâmpadas atuais pelas lâmpadas de LED, na rua 10, no 

bairro COHAB II; - Indica que seja feita a realização da substituição das lâmpadas 

atuais pelas lâmpadas de LED, na rua 11, no bairro COHAB II; - Indica que seja feita a 

realização da substituição das lâmpadas atuais pelas lâmpadas de LED, na rua 12, no 
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bairro COHAB II; - Indica que seja feita a realização da substituição das lâmpadas 

atuais pelas lâmpadas de LED, na rua Lysia Pimentel Gomes, no bairro Santo Antônio; 

- Indica que seja realizado o reparo no calçadão da pericentral, precisamente na rua 

Sancho Canafístula, no bairro Alto do Cristo; -  Indica que seja realizada com urgência a 

reforma da praça Gilson Marques, na rua Frei Álvaro, no bairro Alto do Cristo; - Indica 

que seja feito um recapeamento asfáltico com urgência, na rua Padre Palhano, tendo 

como ponto de referência a praça da “Cibranzem” até o cruzamento da rua Sabino 

Guimarães, no bairro Alto do Cristo; - Indica que seja realizado com urgência o 

recapeamento asfáltico, na rua Sérgio de Oliveira Rodrigues, precisamente por trás da 

gruta extensivo a rua Manoel Marinho, no bairro Alto do Cristo; - Indica que seja 

construída uma praça em frente à capela São José, na localidade de Pedra Branca; - 

Indica que seja feito com urgência o término da construção da Vila Olímpica na cidade 

de Sobral; - Indica que sejam colocados postes de iluminação, dando início na rua 

Caetano Figueiredo, passando no corte 08, com término até a cervejaria Itaipava, no 

bairro Sinhá Sabóia interligando a BR; - Indica que seja feito com urgência o 

recapeamento asfáltico na rua Guanabara, no bairro COHAB II; as Indicações nºs 

885/17, 886/17, 887/17, 888/17, 896/17, 897/17, 898/17, 961/17, 962/17, 963/17, 

984/17, de autoria do Vereador Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos “Carlos do 

Calisto” (PDT) - Indica a construção de uma caixa d’água no bairro José Maria Félix – 

distrito de Jaibaras, Sobral-CE; - Indica a reforma de pavimentação em pedra tosca e 

pavimentação asfáltica na rua José Parente de Albuquerque, que inicia na Maria Vanda 

Rua Linhares (conhecida como rua Santa Clara) passando pela a rua José de Sousa e vai 

até a rua Manoel Oliveira Gomes (conhecida como rua das Viúvas) no bairro José Maria 

Félix, Sobral-CE; - Indica com urgência a construção de saneamento básico na rua Dom 

Fernando Saburido (conhecida como rua da Lagoa) no bairro José Maria Félix – distrito 

de Jaibaras, Sobral-CE; - Indica a conclusão em pedra tosca e pavimentação asfáltica da 

rua Francisco José de Sousa (antiga Dr. Aragão) no bairro José Maria Félix – distrito de 

Jaibaras, Sobral-CE; - Indica recapeamento asfáltico na Francisco Aurélio Aguiar 

(conhecida como rua Alfa) no bairro José Maria Félix – distrito de Jaibaras, Sobral-CE; 

- Indica recapeamento asfáltico na avenida Aldo Vitorino no bairro José Maria Félix – 

distrito de Jaibaras, Sobral-CE; - Indica implantação de centros culturais no distrito de 

Jaibaras, a exemplo do distrito de Aracatiaçu e Taperuaba; - Indica com urgência, a 

construção de saneamento básico na rua Bela Vista, no bairro Barragem, distrito de 

Jaibaras, Sobral-CE; - Indica a reposição de 15 (quinze) lâmpadas queimadas na 

localidade Assentamento Oiticica, distrito de Aracatiaçu; -  Indica a construção de uma 

praça no Assentamento de Oiticica, distrito de Aracatiaçu; - Indica aquisição de uma 

UTI móvel para o distrito de Jaibaras, Sobral-CE; as Indicações nºs 959/17 e 960/17, de 

autoria do Vereador Giuliano Dias Araújo Vasconcelos (SD) - Indica o desentupimento 

de bueiros localizados na rua Galdino Araújo, na praça Francisco Melo (Zoião), 

localizada no bairro do Junco/Alto do Cristo, em Sobral-CE; - Indica a implantação de 

saneamento básico na rua Galdino Araújo, no bairro do Junco, em Sobral-CE; as 

Indicações nºs 965/17, 966/17, 972/17, 990/17, 991/17, 995/17, de autoria da 

Vereadora Maria Socorro Brasileiro Magalhães (PDT) - Indica com urgência, reparo 
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na rede de esgoto da rua Raimundo Neves, no bairro Vassouras, no distrito de 

Taperuaba, no município de Sobral-CE; - Indica com urgência, reparo na rede de esgoto 

da Av. Júlio Ferreira, no bairro Vassouras, no distrito de Taperuaba, no município de 

Sobral-CE; - Indica com urgência, a implantação de lâmpadas de LED na vila Mimosa, 

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

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

uma areninha no distrito de Bilheira, no município de Sobral-CE; - Indica com urgência 

a implantação de 10 braços de luminária completa na rua Raimundo Neves e Antonino, 

no bairro de Vassouras, no distrito de Taperuaba, no município de Sobral-CE; a 

indicação nº 967/17, de autoria do Vereador José Vytal Arruda Linhares (PMDB) - 

Indica a recuperação da iluminação, com a troca de lâmpadas queimadas na Av. 

Humberto Lopes, no bairro da COELCE, sentido ao colégio CIRÃO, Sobral-CE; a 

Indicação nº 970/17, de autoria do Vereador José Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady 

Bony” (PR) - Indica a construção de uma quadra esportiva na localidade São Joaquim, 

nas proximidades da escola João Evangelista Carvalho Dias, pertencente ao distrito de 

Patos; a Indicação nº 979/17, de autoria da Vereadora Alessandra Ponte de Queiroz 

Miranda (PDT) - Indica a reposição de lâmpadas queimadas nos postes de iluminação, 

no calçadão da rua Tubiba, no bairro Sumaré, Sobral; as Indicações nºs 985/17 e 

986/17, de autoria do Vereador José Oswaldo Soares Balreira Júnior “Júnior 

Balreira” (PMDB) - Indica com urgência a implantação de uma areninha na Vila 

União; - Indica com urgência a implantação de uma areninha no Parque Mucambinho, 

entre os bairros Santa Casa e Sumaré. Foi lido e, automaticamente, aprovado o 

Requerimento nº 079/17, de autoria do Vereador Dr. Estevão Ponte Filho (PP) - 

Solicita um estudo de viabilidade para a criação de uma seção eleitoral no CEI – Centro 

de Educação Infantil Tereza Rodrigues dos Santos, localizado na rua A1, s/nº, no bairro 

Novo Recanto. Foi retirado, a pedido do autor, o Requerimento nº 105/17, de 

autoria do Tiago Ramos Vieira – Solicito a implantação de taxímetro nos táxis de 

Sobral, ouvido o Plenário, ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Conservação e 

Serviços Públicos. O Requerimento nº 105/17 foi extra pauta. Pela Ordem Maria 

Socorro Brasileiro Magalhães, divulga o calendário de participação dos secretários do 

município nas Sessões Ordinárias da Câmara, segue: 16/05/2017 - Julio Cesar da 

Costa Alexandre, Secretário dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social;  

23/05/2017 - Gerardo Cristino Filho, Secretário Municipal da Saúde;  30/05/2017 - 

Marília Gouveia Ferreira Lima, Secretária do Urbanismo e Meio Ambiente e Jorge 

Trindade; 06/06/2017 - Francisco Herbert Lima Vasconcelos, Secretário Municipal 

da Educação;  13/06/2017 - David Machado Bastos, Secretário de Obras, Mobilidade 

e Serviços Públicos;  20/06/2017 - Raimundo Inácio Neto, Secretário do Trabalho e 

Desenvolvimento Econômico;  27/06/2017 - Ricardo Santos Teixeira, Secretário do 

Orçamento e Finanças e Aleandro Henrique Lopes Linhares, Procurador Geral do 

Município;  08/06/2017 - Igor José Araújo Bezerra, Secretário da Cultura, Juventude, 

Esporte e Lazer;  15/08/2017 - Marcos Martins Santos, Presidente do SAAE Sobral; e 

 22/08/2017 - Francisco Erlânio Matoso de Almeida, Secretário da Segurança e 

Cidadania. GRANDE EXPEDIENTE – Primeiro orador inscrito para fazer uso da 
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Tribuna, foi o vereador Tiago Ramos Vieira. Cumprimenta os presentes. Inicia 

perguntando se a Tribuna está sendo transmitida pela internet. Analisa criticamente os 

edis que assinam os projetos pela manhã, mas retiram as assinaturas dos projetos no 

período da tarde. Fala das delações realizadas pelo Senhor Marcelo Odebrecht. Exibe 

um vídeo, através de Power Point, do Papa Francisco, exemplo de cidadania. Afirma 

que fica comovido com as atitudes do Papa Francisco. Comunica que retirou de pauta o 

projeto dos taxímetros, pois fará outro solicitando a prefeitura a regularização da Lei nº 

354/14. Diz ser inadmissível os taxistas cobrarem por meio de tabelas, pois é justo a 

população gozar desse direito.  Teceu críticas a algumas leis municipais que não estão 

sendo cumpridas. Relata a história do Senhor Junior Vasconcelos, morador do distrito 

de Patriarca, o qual está pedindo a solução de um cano quebrado há mais de vinte dias. 

Agradece ao Senhor David Machado Bastos, por está atendendo as suas solicitações. 

Ressalta que tem observado os trabalhos dos garis de Sobral, que estão trabalhando sem 

os equipamentos de proteção individual (luvas, botas e máscaras). Diz que em conversa 

com o Senhor Junior, responsável pelos garis na cidade, o mesmo o comunicou que a 

Empresa Solução disponibiliza para os garis os equipamentos de proteção individual 

(EPI), porém os lixeiros não utilizam. Informa que o Senhor Junior disse que para 

solucionar esse problema era necessário haver fiscalização, contudo não há. Reitera que 

o papel de fiscalizar é de responsabilidade do município, no entanto o município faz é 

terceirizar. Comenta sobre o Projeto de Lei nº 2065/17, de sua autoria, o qual foi lido na 

última sessão. Narra que o projeto mencionado, anteriormente, solicita que fique ligado, 

intermitentemente, o alerta do semáforo no período da madrugada. Reitera que esse 

projeto é, plenamente, compatível com o Código de Trânsito Brasileiro. Menciona 

cidades que esse projeto já é lei, tais como: Bauru, Esteio e Campo Grande. Faz a leitura 

do Projeto de Lei nº 2065/17. Espera que os membros da comissão avalie com carinho o 

projeto, pois a população está muito suscetível a assaltos nesse período do dia. Salienta 

que tem batalhado pela construção de uma ponte que liga Recanto/ Novo Recanto/ 

Conjunto Novo Meruoca, pois a população necessita dessa ponte para ter melhor 

acesso. Diz que já solicitou essa ponte nos anos de 2001, 2002, 2009 e 2015.  Comenta 

que neste ano não solicitou a construção dessa ponte, pois a edil Alessandra Ponte de 

Queiroz já o fez. Apresenta um vídeo com relatos da população do Novo Recanto 

relatando a necessidade dessa ponte. Informa que há dois anos foi iniciado um projeto 

para solucionar esse problema, o secretário Davi Basto e a vereadora Alessandra Ponte 

de Queiroz iniciaram outros projetos. Finaliza desejando um abraço a todos. Aparteado 

pelos vereadores: Estevão Ponte Filho, Jose Oswaldo Soares Balreira Junior, Jose Vytal 

Arruda Linhares, Alessandra Ponte de Queiroz. Segundo orador inscrito para fazer 

uso da Tribuna, foi o vereador Adauto Izidoro Arruda. Sauda a todos. Teceu críticas 

a demora das filas de atendimentos em bancos. Apresenta vídeo, em Power Point, da 

fila de atendimento do Banco Bradesco, o qual não dispõe de ar condicionado na parte 

superior, não tem banheiro, não disponibiliza a porta rolante, não tem água para os 

clientes e nem as divisórias para atendimento. Diz não entender o motivo da lei não está 

sendo cumprida. Indaga qual será o posicionamento da Câmara sobre o assunto 

supracitado. Comenta que os contêineres continuam nas ruas durante os fins de semana. 
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Exibe vídeo da estrada do distrito de Rafael Arruda, a qual está com muitos buracos. 

Discorre que o líder do prefeito garantiu que seriam realizados os reparos necessários 

nessa estrada, porém ainda não teve uma resolução. Comunica que em seu município 

recebeu 145 votos na última eleição. Salienta que é necessário fiscalizar a Caixa 

Econômica Federal, Banco do Brasil e Bradesco. Comenta que a Prefeitura de Sobral 

está concedendo empregos para as pessoas que estão criticando a gestão, tais como: o 

Senhor Gilmar Bastos, Senhor Pit Bull, Zezinho do Sumaré, Zé Prado e o Secretário de 

Cultura Antônio Carlos Campelo Casto. Analisa criticamente a posse do Senhor 

Antônio Carlos Campelo como Secretário de Cultura. Informa que o senhor 

mencionado anteriormente, responde por três processos de improbidade administrativa, 

no qual um deles é de autoria da Prefeitura de Sobral, apresenta as fotos dos processos. 

Comunica que há uma lei municipal, na qual a mesma garante a ficha limpa no 

município, porém o atual prefeito não a está cumprindo. Ressalta que em conversa com 

o Presidente do Sindicato de Motoristas Ambulantes do Estado do Ceará, foi informado 

que serão exonerados os motoristas de ambulância de Sobral, pois eles não têm curso de 

direção defensiva em primeiros socorros. Comenta a Lei 893, art. 250 do Código de 

Trânsito Brasileiro, nesse diz que é obrigação da empresa contratante oferecer os cursos 

específicos para os motoristas contratados. Afirma que a prefeitura não oferta esses 

cursos, pois quer terceirizar o serviço. Informa que as ambulâncias dos distritos estão 

quebradas, devido a isso não está sendo oferecido o atendimento necessário à 

população. Analisa criticamente o transporte escolar dos distritos, nos quais os 

automóveis estão sem freios e os motoristas não têm carteira de habilitação. Comunica 

que no município de Forquilha já está começando as obras de reparo nos asfaltos, porém 

não entende o motivo dessas obras ainda não terem iniciado em Sobral. Apresenta, em 

Power Point, fotos das obras nas estradas de Forquilha. Discorre sobre o aniversário de 

Sobral, o qual o Prefeito Ivo Gomes está publicando nas suas redes sociais uma enquete 

para a população escolher a banda que irá se apresentar no dia 05/07/2017. Comunica 

ao Prefeito Ivo Gomes, que ele deve se preocupar com os casos de dengue, zika e 

chikungunya em Sobral. Informa que já foram notificados 385 casos de dengue no 

município. Ressalta que é necessário o cuidado, para não haver uma epidemia. Exibe 

fotos dos preços das bandas sugeridas para virem para o aniversário de Sobral. Diz que 

o povo precisa de remédio e saúde. Discorre que os vereadores Estevão Ponte Filho e 

Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante afirmaram que o prefeito esta fazendo um 

excelente trabalho, no entanto discorda, pois já foram protocoladas 997 indicações e 69 

requerimentos, sendo mais de 60% de autoria dos vereadores da situação e não estão 

sendo atendidas. Comunica que visitou com edil Jose Vytal arruda Linhares o PSF 

(Posto de Saúde da Família) do Parque Santo Antônio. Afirma que o Governo Federal 

libera R$800.000,00 para a construção do prédio do PSF, disponibiliza os móveis 

básicos e paga um médico e dois enfermeiros. Questiona o que o Prefeito Ivo Gomes 

faz com R$2.400.000,00 que a prefeitura recebe por dia útil. Diz que o prefeito viajou 

ao exterior e não viu nenhuma foto da sua viagem. Afirma que o Presidente do 

SINDSEMS falou muito bem na Tribuna Popular do excelente trabalho do prefeito de 

Sobral, porém ele se esqueceu de falar do reajuste dos servidores, o qual era para ter 
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sido concedido em fevereiro. Censura o edital para contratação no Centro de Línguas 

pelo diretor Amauri Gomes da Silva. Diz que o Senhor Amauri Gomes da Silva obrigou 

as pessoas a assinarem um contrato no valor de R$1.200,00, pessoas que ganhavam 

antes R$2.800,00. Exibe e faz a leitura do contrato mencionado. Afirma que o contrato 

para contratação no Centro de Línguas é de 11 meses, temporário e unilateral, em que o 

não cumprimento das ações acarretará rescisão e multa de 100% do valor acordado. 

Comenta que o prefeito começou a pagar os atrasados dos servidores do Centro de 

Línguas no mês de março, após assinarem esse contrato, muitos assinaram, porém em 

seguida pediram exoneração. Lembra que em 30/01/2015 o ex-vereador Gilmar Bastos 

denunciou que algumas pessoas recebiam dinheiro da secretaria de educação sem 

trabalharem na mesma. Ato contínuo menciona algumas pessoas que morreram de 

dengue. Diz à vereadora Alessandra Pote de Queiroz que a Secretária de Saúde fica 

procrastinando em relação à divulgação dos casos de dengue. Reitera que no ano 

passado teve mais de 300 casos de dengue, porém só foram notificados 100. Relata o 

caos na fila de espera para ser atendido no Vapt Vupt, pois tinha muitas pessoas na fila 

querendo um emprego. Diz que durante essa espera teve arrastão, visto que não tinha 

policiamento. Afirma que a remuneração dos guardas municipais é de acordo com o 

indivíduo, já que há uma variação salarial de R$1.000,00 a R$5.000,00. Lembra que não 

existe plano de cargos e carreiras para essa categoria. Diz que pintaram o VLT (Veículo 

Leve sobre Trilhos) para que assim ninguém veja o interior para saber quantas pessoas o 

estão utilizando. Critica a quantidade de Indicação dos vereadores da situação 

solicitando a troca das lâmpadas por lâmpadas de LED. Relata que a lâmpada do poste 

em frente a sua casa queimou, e mesma foi trocada por uma lâmpada amarela. Solicitou 

ao funcionário da empresa responsável que colocasse uma lâmpada branca, porém foi 

informado que deveria solicitar lâmpada branca à prefeitura. Comenta que mesmo 

solicitando essa iluminação a prefeitura não permitirá essa troca. Comunica que as 

tartarugas nas ruas estão sendo trocadas por sensores para multar os motoristas. Finaliza 

dizendo que irá cobrar as propostas de campanha do Prefeito Ivo Gomes. Aparteado 

pelos edis: Paulo Cesar Lopes Vasconcelos, Ailton Marcos Fontenele Vieira, Jose Vytal 

Arruda Linhares, Maria Socorro Brasileiro Magalhãs, Alessandra Ponte de Queiroz. O 

vereador Jose Oswaldo Soares Balreira Junior cedeu o seu tempo na Tribuna para o edil 

Adauto Izidoro Arruda. Não houve inscrição para uso da Quarta Tribuna. Pela Ordem 

Jose Oswaldo Soares Balreira Junior, teceu críticas à retirada dos edis durante a sessão. 

Afirma que esse é um ato normal, pois ninguém tem obrigação de ficar até o final das 

sessões. Com a palavra Paulo Cesar Lopes Vasconcelos, comunica que irá avaliar essa 

situação mencionada pelo edil Jose Oswaldo Soares Balreira Junior.  ORDEM DO DIA 

– Foram aprovadas, em votação única e em bloco, 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 



10 

 

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. 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. 


