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Ata da Vigésima Segunda Sessão Ordinária do Primeiro período da Primeira 

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

realizada no dia 25 de abril de 2017. 

  

Presidente – Paulo Cesar Lopes Vasconcelos 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 
 

Aos vinte e cinco (25) 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 segunda 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, Adauto 

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

Ramos Vieira, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, José Itamar Ribeiro da Silva e 

Cleiton Prado Carvalho.  AUSENTES: Estevão Ponte Filho, José Oswaldo Soares 

Balreira Júnior, José Crisóstomo Barroso Ibiapina e Romário Araújo de Sousa.  

Aprovada a Ata da 21ª Sessão Ordinária. PEQUENO EXPEDIENTE – Foi lido o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 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 José Luiz Gomes de Vasconcelos. Foi lido 

o Voto de Pesar nº 011/17, de autoria do Vereador Francisco Ivonilton Camilo 

Cavalcante “Camilo Motos” (PRTB) - Apresenta Votos de Profundo Pesar em 

memória do senhor Manoel Emiliano Filho. Foi lida a Moção nº 021/17, de autoria do 

Vereador Ailton Marcos Fontenele Vieira (SD), subscrita por: Francisco Ivonilton 

Camilo Cavalcante “Camilo Motos”, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, José 

Crisóstomo Barroso Ibiapina “Zezão”, Adauto Izidoro Arruda, Tiago Ramos 

Vieira e Giuliano Dias Araújo Vasconcelos “Dr. Giu” - Apresenta Moção de 

Congratulações e aplausos pela passagem do “Dia do Policial Militar e Policial Civil”, 

que foi comemorado no dia 21 de abril. Foram lidas as Indicações nºs 762/17,763/17, 

764/17,  775/17, 776/17, 778/17, 784/17, 785/17, 786/17, 787/17, 794/17, 795/17, 

796/17, 800/17, 822/17, 824/17, 825/17, 826/17, 833/17, 834/17, 835/17, 849/17, 

850/17, 851/17, 852/17, 865/17, 86617, 867/17, 868/17, 869/17, de autoria do 

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

Indica recuperação asfáltica na rua Bela Vista, no bairro Alto do Cristo, Sobral-CE; - 
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Indica a instalação de 07 (sete) postes na rua Conselheiro José Júlio com rua Chile, 

Tamarindo, Centro, Sobral-CE; - Indica recuperação asfáltica na rua Fortaleza, no bairro 

Alto da Expectativa, Sobral-CE; - Indica a perfuração de um poço artesiano e a 

construção de um reservatório d’água para abastecimento das localidades Setores I e III, 

distrito de Jaibaras, Sobral-CE; - Indica com urgência, a recuperação do parque 

ecológico Lagoa da Fazenda, no bairro Alto da Brasília, Sobral-CE; - Indica a 

construção de um canal para esgotar as águas pluviais, sendo da rua Raimundo 

Rodrigues, iniciando em frente ao comércio Santa Edvirgens, passando pela lagoa até a 

COSMAC, no bairro Sinhá Sabóia; - Indica um estudo técnico e a viabilidade do solo 

para perfuração de um poço artesiano na localidade de Mulungu, distrito de Jaibaras, 

Sobral-CE; - Indica a reforma completa e revitalização da praça Luís Alarico Parente na 

localidade de Trapiá, distrito de Jaibaras, com a construção de bancos, jardins e 

colocação de iluminação; - Indica a construção de uma academia ao ar livre, instalada 

na praça Osmar Ponte, no bairro Barragem, distrito de Jaibaras, bem como a contratação 

de um profissional para orientar a população na prática correta dos exercícios; - Indica a 

recuperação asfáltica na rua Pedro Aguiar Carneiro, Padre Ibiapina, Sobral-CE; - Indica 

um estudo técnico e a viabilidade do solo para perfuração de um poço artesiano no 

povoado de Jarina, Ipueirinha, distrito de Jaibaras, Sobral-CE; - Indica a construção de 

uma praça pública na localidade de IDEC, distrito de Jaibaras, Sobral-CE; - Indica a 

perfuração de um poço artesiano e a construção de um reservatório d’água para 

abastecimento da localidade Jaburuna, distrito de Jaibaras, Sobral-CE; - Indica a 

recuperação asfáltica nas ruas 5 e Benício Girão, no bairro COHAB III, Sobral-CE; - 

Indica recapeamento asfáltico na rua Anahid Andrade, localizada no Centro de Sobral-

CE; - Indica um estudo técnico e a viabilidade do solo para perfuração de um poço 

artesiano na localidade Assentamento de Oiticica, distrito de Aracatiaçu, Sobral-CE; - 

Indica um estudo técnico e a viabilidade do solo para perfuração de um poço artesiano 

na localidade de Cedro, distrito de Jaibaras, Sobral-CE; - Indica a recuperação asfáltica 

na rua Eva, bairro Alto da Expectativa, Sobral-CE; - Indica com urgência, a recuperação 

da rede de esgoto da rua Valdemiro Pontes, iniciando por trás do centro de saúde da 

família e corre a céu aberto até o posto de gasolina, distrito de Jaibaras, Sobral-CE; - 

Indica a recuperação asfáltica na rua Prof. Manuel Pinto Filho, Padre Ibiapina, Sobral-

CE; - Indica um estudo técnico e a viabilidade do solo para perfuração de um poço 

artesiano na localidade de Pé de Serra, distrito de Jaibaras, Sobral-CE; - Indica a 

construção de um matadouro público no distrito de Jaibaras, Sobral-CE; - Indica a 

construção de 06 (seis) bocas de lobo na estrada Augusto Alves Linhares, que liga a 

localidade de São Domingos, distrito de Jaibaras, Sobral-CE; - Indica a construção de 

pavimentação em pedra tosca e pavimentação asfáltica na rua Dom Fernando Saburido 

(conhecida como rua da Lagoa), localizada no bairro José Maria Félix, distrito de 

Jaibaras, Sobral-CE; - Indica recapeamento asfáltico na travessa Princesa Isabel 

(proximidade da Igreja Bom Pastor), bairro Parque Silvana II, Sobral-CE; - Indica 

recapeamento asfáltico na Avenida Augusto Linhares no Centro do distrito de Jaibaras, 

Sobral-CE;- Indica a reforma e ampliação do centro de saúde da família Leda Prado, do 

distrito de Jaibaras, Sobral-CE; - Indica recapeamento asfáltico em toda extensão da rua 
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Joao XXIII, no bairro Domingos Olímpio, Sobral-CE; - Indica a reforma do anexo 

escolar Ayres de Sousa da localidade Setor III, pertencente à escola pólo Joaquim 

Barreto Lima, da localidade Setor I, distrito de Jaibaras, Sobral-CE; as Indicações nºs 

829/17, 830/17, 831/17, 836/17, de autoria da Vereadora Maria Socorro Brasileiro 

Magalhães (PDT) - Indica com urgência, a implantação de lâmpadas de LED com 

início na Av. Júlio Ferreira, no bairro Vassouras, concluindo no final da Av. Nossa 

Senhora do Carmo, bairro Centro, no distrito de Taperuaba, no município de Sobral-CE; 

- Indica com urgência, a construção da rede de esgoto da rua São José (popularmente 

conhecida como rua do Campo), no bairro Vassouras, no distrito de Taperuaba, no 

município de Sobral-CE; - Indica com urgência, a reforma da praça Dr. Paulo Sanford 

(praça da Igreja Matriz), no distrito de Taperuaba, no município de Sobral-CE; - Indica 

com urgência, a revitalização da Instância do Olho D’Água do Pajé, no distrito de 

Taperuaba, no município de Sobral-CE; a Indicação nº 847/17, de autoria do 

Vereador Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão” (PSD) - Indica a construção de 

uma rede de iluminação da saída do distrito de Patos até o trecho que liga a CE 176; a 

Indicação nº 848/17, de autoria do Vereador Cleiton Prado Carvalho (PSL) - Indica 

que sejam implantados redutores de velocidade na Av. Pimentel Ferreira Gomes, entre o 

Bar do Augusto e a praça Manoel Marinho Pereira (praça do Pirulito) sentido que vem 

da GRENDENE, no bairro da Expectativa; as indicações nºs 853/17, 854/17, 855/17, 

856/17, de autoria da Vereadora Alessandra Ponte de Queiroz Miranda (PDT) - 

Indica a implantação de redutor de velocidade na Avenida João Paulo II, no bairro Novo 

Recanto, Sobral-CE; - Indica a implantação de redutor de velocidade na rua João Paulo 

II, no bairro Novo Recanto, Sobral-CE; -  Indica a implantação de redutor de velocidade 

na rua São Caio, no bairro Novo Recanto, Sobral-CE; - Indica a aquisição de um terreno 

para a construção de uma academia de saúde no bairro Padre Palhano, Sobral-CE; as 

Indicações nºs 859/17, 860/17, 869/17, de autoria do Vereador Francisco Ivonilton 

Camilo Cavalcante “Camilo Motos” (PRTB) - Indica que seja feita a realização de 

operação tapa buracos com urgência na Av. José Figueiredo, no bairro Alto da 

Expectativa, que dá acesso ao residencial Meruoca; -  Indica que o espaço do Tiro de 

Guerra na cidade de Sobral venha ser disponibilizado e reutilizado para a Guarda 

Municipal da cidade de Sobral; - Indica que seja feita uma areninha no campo do 

Barcelona, precisamente entre as ruas Maria Alice Barreto com a Av. Pimentel Gomes, 

no bairro Expectativa. GRANDE EXPEDIENTE – Primeiro orador inscrito para 

fazer uso da Tribuna Popular, foi o Senhor Gilvan Azevedo Ferreira. Presidente 

do SINDSEMS (Sindicato dos Servidores Municipais de Sobral). Cumprimenta os 

presentes. Comunica que está utilizando a Tribuna Popular para comemorar os 13 anos 

do SINDSEMS. Informa que o sindicato nasceu de uma associação dos servidores de 

educação do município. Narra, brevemente, como foi à criação do SINDSEMS através 

de uma assembleia geral e a história dos seus presidentes. Diz que há treze anos não 

havia transparência das contas públicas e, portanto, não havia controle do orçamento do 

município. Felicita, in memoriam, o Senhor Miguel Silva, o qual participou da criação 

do sindicato. Informa que é o terceiro presidente do SINDSEMS. Discorre sobre a 

estrutura organizacional do sindicato, o qual dispõe de: três advogados, uma 
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fonoaudióloga e uma fisioterapeuta. Afirma que o sindicato atende, diariamente, 50 

pessoas, além dos convênios com colégios, UNIMED e o SESC. Discorre sobre as 

conquistas do SINDSEMS: plano de cargos e carreiras dos professores e da guarda 

municipal, piso nacional para os agentes de saúde e de endemias, oito meses de licença 

maternidade, luta pelos concursos para professor, guarda municipal, agente 

administrativo, vencimento do salário dos servidores no 1º dia útil de cada mês, entre 

outros. Explica a Lei do SINDSEMS, aprovada no ano passado pela Câmara Municipal 

de Sobral, a qual garante aos servidores do município continuar no cargo mesmo 

estando aposentado. Relata que durante a campanha eleitoral o sindicato realizou 

reuniões com os candidatos a prefeito para discutir a carta de compromissos. Comunica 

que já agendou uma reunião para debater sobre a gratificação dos enfermeiros. Informa 

que lutará para desaprovar o decreto, promulgado pela prefeita interina Christianne 

Marie Aguiar Coelho, que suspende por três anos a licença prêmio. Comunica que 

amanhã falará com a secretária Silvia, caso ela não resolva essa questão do decreto da 

licença prêmio, se dirigirá ao chefe de gabinete e em seguida ao prefeito.  Relata que 

essa mesma situação aconteceu na cidade de Camocim e o juiz revogou essa decisão. 

Convida a todos para a greve geral que acontecerá o dia 28/04/2017 na Praça de Cuba, 

para garantir e defender os direitos do cidadão. Diz que o trabalho do agricultor é 

diferente entre as regiões nordeste e sudeste. Ressalta que é importante observar os 

votos dos deputados, em relação à reforma da trabalhista e previdenciária. Lembra que 

ficou gravado quando os deputados falaram no Plenário desta Casa que votariam contra 

a reforma da previdência. Salienta que os deputados que estiverem a favor do povo 

estarão tranquilos durante a próxima campanha eleitoral. Enfatiza o convite para a greve 

geral que acontecerá no dia 28/04/2017, sem apoio da Rede Globo e das grandes 

empresas. Finaliza, agradecendo o apoio de todos. Primeiro orador inscrito para 

fazer uso da Tribuna, foi o vereador Adauto Izidoro Arruda. Cumprimenta os 

presentes. Inicia lamentando o falecimento do Senhor Airton Ferreira da Ponte. Exibe 

vídeo, em Power Point, sobre a implantação do sistema de monitoramento para tirar 

habilitação, o qual acabará com as fraudes durante os exames. Apresenta vídeo sobre 

educação para os filhos cuidarem dos idosos. Comunica que na próxima semana irá 

protocolar um Projeto de Lei que incluirá como matéria curricular nas escolas os jogos 

de xadrez e dama nas escolas EMI (Ensino Médio Inovador). Teceu críticas em relação 

ao decreto que congela a licença prêmio por três anos, o qual foi autorizado pela prefeita 

interina Christianne Marie Aguiar Coelho. Diz que a licença prêmio é um direito 

estatutário. Informa que essa medida é contra os direitos dos servidores. Afirma que o 

edil Ailton Marcos Fontenele, discorreu bem na sua última Tribuna, quando falou sobre 

a insegurança no estado e na cidade de Sobral. Informa que entre o período de seis às 

oito da manhã já havia onze registros de assaltos na delegacia de Sobral.  Analisou 

criticamente a estrutura organizacional da guarda sobralense, na qual não dispõe de 

detetive. Comenta que o prefeito autorizou a guarda municipal a apreender as 

mercadorias dos vendedores ambulantes. Fala da importância do concurso público para 

a guarda e a necessidade de armamento dessa categoria. Afirma que o prefeito Ivo 

Gomes está viajando, tal como fez o ex-prefeito Veveu. Comunica que o prefeito foi 
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debater nos EUA sobre a água no mundo, mas não dá importância ao açude Jaibaras, no 

qual já está havendo a prática de piscicultura. Faz a leitura do relato de um sobralense, 

reclamando da situação das ruas de Sobral. Afirma que nas estradas de Rafael Arruda e 

Recreio, os topiqueiros estão fechando os buracos nas estradas por conta própria. 

Ressalta que foi comprada uma usina de asfalto para Sobral, mas que os serviços de 

tapa-buracos continuam lentos. Exibe e analisa criticamente as fotos de uma estrada, na 

qual foi destinada uma verba de R$ 450.000,00 para ser reformada, mas não houve 

nenhuma obra na mesma. Aparteado pelos vereadores: Ailto Marcos Fontenele Vieira, 

Jose Vytal Arruda Linhares, Tiago Ramos Vieira, Jose Itamar Ribeiro da Silva. Não 

houve inscrição para uso das Segunda, Terceira e Quarta Tribunas. ORDEM DO DIA – 

Foram colocados em votação, extra pauta e em concordância com todos os 

vereadores, os Projetos de Lei nºs 2059/17 e 2061/17, de autoria do Poder 

Executivo Municipal - Altera a Lei Municipal nº 656, de 09 de março de 2006, que 

instituiu Prêmio por Desempenho Fiscal (PDFM) para os servidores públicos da 

secretaria responsável pela Fazenda Pública do Município de Sobral, e dá outras 

providências; e - Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder subsídios 

financeiros na forma que indica, e dá outras providências. Ato contínuo foi aprovado, 

em primeira votação, o Projeto de Lei nº 2059/17, de autoria do Poder Executivo 

Municipal - Altera a Lei Municipal nº 656, de 09 de março de 2006, que instituiu 

Prêmio por Desempenho Fiscal (PDFM) para os servidores públicos da secretaria 

responsável pela Fazenda Pública do Município de Sobral, e dá outras providências. 

Votaram a favor os vereadores: Alessandra Ponte de Queiroz, Carlos Evanilson Oliveira 

Vasconcelos, Cleiton Prado Carvalho, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante, 

Francisco Rogerio Bezerra Arruda, Joaquim Euclides Feijão Neto, Jose Bonifacio Silva 

Mesquita, Jose Itamar Ribeiro da Silva, Maria Socorro Brasileiro Magalhães e Vicente 

de Paulo Albuquerque. Votaram contra o Projeto de Lei nº 2059/17, os edis: Adauto 

Izidoro Arruda, Ailton Marcos Fontenele Vieira, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, 

Giuliano Dias Araujo Vasconcelos e Jose Vytal Arruda Linhares. Durante a discussão 

do Projeto de Lei nº 2059/17 o edil Tiago Ramos Vieira ausentou-se do Plenário e após 

a votação desse projeto, ausentaram-se do Plenário os seguintes vereadores: Adauto 

Izidoro Arruda, Ailton Marcos Fontenele Vieira, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, 

Giuliano Dias Araujo Vasconcelos e Jose Vytal Arruda Linhares. Em seguida foi 

aprovado, em primeira votação, 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. Votaram a favor do 

Projeto de Lei nº 2061/17, os seguintes vereadores: Alessandra Ponte de Queiroz, 

Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos, Cleiton Prado Carvalho, Francisco Ivonilton 

Camilo Cavalcante, Francisco Rogerio Bezerra Arruda, Joaquim Euclides Feijão Neto, 

Jose Bonifacio Silva Mesquita, Jose Itamar Ribeiro da Silva, Maria Socorro Brasileiro 

Magalhães, Paulo Cesar Lopes Vasconcelos e Vicente de Paulo Albuquerque. Nada 

mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerra os trabalhos da presente sessão 

convocando, imediatamente, os vereadores para uma Sessão Extraordinária. E, para 
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constar, esta ata foi lavrada, discutida e assinada pela Mesa Diretora desta Casa 

Legislativa. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


