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

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

no dia 17 de abril de 2017. 

  

Presidente – Paulo Cesar Lopes Vasconcelos 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 
 

Aos dezessete (17) 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 nona 

Sessão Ordinária desta Sessão Legislativa sob a Presidência do Vereador Paulo Cesar 

Lopes Vasconcelos, secretariado pelo edil Francisco Rogério Bezerra Arruda. 

Chegada a hora regimental, o Senhor Presidente autoriza o Senhor Secretário a proceder 

à chamada dos senhores Vereadores. ESTAVAM PRESENTES: Francisco Rogério 

Bezerra Arruda, Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Francisco Ivonilton Camilo 

Cavalcante, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Ailton Marcos Fontenele Vieira, 

Giuliano Dias Araújo Vasconcelos, Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos, José 

Bonifácio Silva Mesquita, José Vytal Arruda Linhares, José Oswaldo Soares Balreira 

Júnior, Adauto Izidoro Arruda, Vicente de Paulo Albuquerque, Joaquim Euclides Feijão 

Neto, Tiago Ramos Vieira, Romário Araújo de Sousa, Francisca Ribeiro Azevedo 

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

Crisóstomo Barroso Ibiapina e Estevão Ponte Filho. Aprovada a Ata da 18ª Sessão 

Ordinária. PEQUENO EXPEDIENTE – Foram lidos os Projetos de Lei nº 2058/17 

e 2059/17, de autoria do Poder Executivo Municipal - Dispõe sobre as Diretrizes 

Orçamentárias para o Exercício de 2018, e dá outras providências; e - 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. Foi lido o Voto de Pesar nº 007/17, de 

autoria do Vereador José Vytal Arruda Linhares (PMDB) - Apresenta Votos de 

Profundo Pesar, em memória do Senhor Victor Hannove Alves Sousa. Foram lidas as 

Indicações nºs 613/17, 631/17, 632/17, 633/17, 634/17, 642/17, 643/17, 655/17, 

669/17, 670/17, 671/17, 719/17, 720/17, 722/17, de autoria do Vereador Joaquim 

Euclides Feijão Neto (PDT) - Indica a instalação da coberta da quadra na localidade de 

Boqueirão, zona rural da sede do Município; - Indica a aquisição de um terreno para a 

construção de casas populares do Projeto Minha Casa, Minha Vida no distrito de 

Caracará; - Indica a instalação da manta asfáltica (recapeamento asfáltico) na rua Caeté, 

no bairro Alto do Cristo; - Indica a instalação da manta asfáltica (recapeamento 

asfáltico) na rua Joaquim Mariano, no bairro Alto do Cristo; - Indica a instalação da 

manta asfáltica (recapeamento asfáltico) na rua José de Alencar com a rua Antônio 

Félix Ibiapina, no bairro Alto do Cristo; - Indica a construção de uma praça com 

playground público com 05 (cinco) brinquedos na vila Malhadinha, no distrito de 
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Bonfim; - Indica a instalação de um redutor de velocidade na rua Iracema, bairro Alto 

Novo, Sobral; - Indica que seja feito o complemento do calçamento da vila de Várzea 

Redonda até a vila Malhadinha, no distrito de Bonfim; - Indica a aquisição de uma 

ambulância para o Setor VI (Serrote do Piaba), no distrito de Bonfim; - Indica que seja 

reimplantado o sinal de internet grátis no distrito de Bonfim; - Indica com urgência, o 

manilhamento para uma grota existente na estrada que dá acesso a vila dos Anjos, no 

distrito de Bonfim; - Indica a construção de uma área de lazer (Padrão Areninha) no 

campo Eliardão na rua Diogo Gomes com Maceió, no bairro Alto da Brasília; - Indica a 

instalação da manta asfáltica (recapeamento asfáltico) na rua Vitória, no bairro Alto da 

Brasília; - Indica a instalação da manta asfáltica (recapeamento asfáltico) na extensão da 

rua Independência, no bairro Alto da Brasília; as Indicações nº 712/17, 713/17, 714/17, 

730/17, 731/17, 742/17, 744/17, 746/17, de autoria do Vereador Carlos Evanilson 

Oliveira Vasconcelos “Carlos do Calisto” (PDT) - Indica, com urgência, implantação 

de redutores de velocidade (tartarugas ou quebra-molas), placas de sinalização e faixa 

de pedestre na extensão da Av. Tupinambá, no bairro Alto do Cristo, Sobral-CE; - 

Indica recapeamento asfáltico na rua Marly, no bairro Sumaré, Sobral-CE; - Indica a 

reforma da quadra de esporte Benedito Ferreira da Ponte, localizado no bairro José 

Maria Félix – distrito de Jaibaras, Sobral-CE; - Indica a construção de um mini centro 

de saúde da família (CSF) para a localidade São Domingos – Distrito de Jaibaras, 

Sobral-CE; - Indica recapeamento asfáltico na rua Dr. Manoel Marinho no bairro 

Domingos Olímpio, Sobral-CE; - Indica, com urgência, a construção de saneamento 

básico na vila Vereador João Abdelmoumen de Melo, Rodovia BR 222, KM 228, 

distrito Industrial – Sobral/CE; - Indica, com urgência, a construção de saneamento 

básico na rua Dom José no bairro José Maria Félix – Distrito de Jaibaras, Sobral-CE; - 

Indica a reforma da praça José Maria Félix e instalação de academia pública ao ar livre, 

localizada no distrito de Jaibaras, Sobral-CE; as Indicações nºs 723/17, 724/17, 725/17, 

732/17, 733/17, 734/17, 735/17, de autoria do Vereador José Oswaldo S. Balreira 

Júnior “Júnior Balreira” (PMDB) - Indica, com urgência, pavimentação com pedras 

toscas (calçamento) para a rua Tereza Gomes Januário, na localidade de Alto Grande; -  

Indica, com urgência, pavimentação com pedras toscas (calçamento) para a rua João 

Batista de Sousa, na localidade de Alto Grande; - Indica, com urgência, pavimentação 

com pedras toscas (calçamento) para a rua Francisco Eufrásio de Oliveira, na localidade 

de Alto Grande; - Indica, com urgência, a reforma das casas de taipa existentes na 

localidade de Alto Grande, na cidade de Sobral, transformando-as em casas de 

alvenaria; - Indica, com urgência, a reforma das casas de taipa existente na localidade de 

Várzea da Pedra, transformando-as em casas de alvenaria; - Indica, com urgência, 

revestimento asfáltico para a rua do Cachoeiro, no bairro Cidade Pedro Mendes 

Carneiro; - Indica, com urgência, pavimentação com pedras toscas (calçamento) para a 

rua Francisco Idalíno da Silva, na localidade de Alto Grande; as Indicações nºs 726/17, 

727/17, 728/17, 745/17, de autoria do Vereador Tiago Ramos Vieira (PMDB) - 

Indica com a retirada do banco de mudas, aproveitar o espaço para construir uma quadra 
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de esporte e uma academia popular, no bairro Alto da Brasília, Sobral-CE; - Indica a 

construção de uma praça entre as ruas: Eva e Princesa Isabel ao lado do PSF Maria 

Adeodato com implantação de um parque infantil, no bairro da Expectativa, Sobral-CE; 

- Indica que seja feito a duplicação na Avenida da Universidade, dando início na rua 

Eurípedes Ferreira Gomes com término ao lado do prédio da Universidade Vale do 

Acaraú (UVA) no bairro Alto da Brasília, Sobral-CE; - Indica a construção de 

arquibancadas no campo do Eliardão com inclusão de (02) dois banheiros públicos, 

sendo um (01) masculino e um (01) feminino, no bairro Alto da Brasília, Sobral-CE; a 

Indicação nº 729/17, de autoria do Vereador Giuliano Dias Araújo Vasconcelos 

“Dr. Giu” (SD) - Indica a reforma da praça principal do bairro Dr. José Euclides I, 

situada na avenida Ministro César Cals com a rua Francisco Alfredo Cavalcante, em 

Sobral-CE; as Indicações nº 736/17 e 737/17, de autoria do Vereador Paulo César 

Lopes Vasconcelos (PDT) - Indica mutirão de limpeza para o bairro das Nações; - 

Indica a construção de um centro de saúde da família no bairro das Nações, Sobral-CE; 

a Indicação nº 739/17, de autoria da Vereadora Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar 

“Fransquinha do Povo” (PMDB) - Indica a reconstrução da parede da barragem 

piçarreira, no distrito de Bilheira neste Município; as Indicações nºs 740/17 e 741/17, 

de autoria do Vereador Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos” 

(PRTB) - Indica que seja viabilizado, com urgência, o complemento da energia 

(iluminação), da Avenida Antônio Paulo Pessoa, em frente o Residencial Jatobá 1, 

bairro COHAB I; - Indica que seja feita a construção de uma academia ao ar livre, na 

rua Maria Siqueira Portela, no bairro Gerardo Cristino (Alto da Rolinha); a Indicação nº 

743/17, de autoria do Vereador José Vytal Arruda Linhares (PMDB) - Indica que seja 

disciplinada a utilização das caçambas estacionárias ou container de entulhos nas vias 

públicas do município. Foram lidos e, automaticamente, aprovados os 

Requerimentos nºs 058/17, 059/17, 061/17, 062/17, de autoria do Vereador Vicente 

de Paulo Albuquerque “Paulão” (PSD) - Solicita que seja implantado o sinal de 

internet grátis no distrito de Patriarca; - Solicita a construção de um CEI (Centro de 

Educação Infantil) para a localidade de Ipueirinha; - Solicita que seja implantado o sinal 

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

internet grátis no distrito de Bilheira; e o Requerimento nº 060/17, de autoria do 

Vereador Paulo César Lopes Vasconcelos (PDT) - Requer a implantação de uma 

cancela ferroviária automática no cruzamento da Av. Senador Fernandes Távora com 

Av. Maria da Conceição Pontes de Azevedo, próximo a estação Dom Expedito, na 

cidade de Sobral. GRANDE EXPEDIENTE – Primeir orador inscrito para fazer 

uso da Tribuna, foi o vereador. José Vytal Arruda Linhares. Cumprimenta os 

presentes. Desaprova a pouca quantidade de pessoas da imprensa durante a sessão. 

Teceu críticas ao valor do combustível em Sobral. Relata que sempre lhe falaram que o 

preço da gasolina em Tianguá era de R$3,36, porém não acreditava que era tão barata. 

Exibe, em Power Point, fotos comprovando que o preço da gasolina em Tianguá varia 

de R$3,36 a R$ 3,47. Comenta e exibe, através de Power Point, a nota emitida pelo 
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Senhor Milton, na qual o mesmo justifica o valor da gasolina nesta cidade. Reitera que o 

valor da gasolina em Sobral é combinado entre os postos de combustíveis. Afirma que o 

posto desse senhor em Fortaleza oferta a gasolina por R$3,49. Diz que os maiores donos 

de postos de combustíveis em Sobral são o Senhor Milton e o dono do posto Treze de 

Maio, os quais formam o cartel de gasolina na cidade. Comenta que os donos dos postos 

daqui só rebaixam os consumidores. Esclarece que não quer denegrir ninguém, pois 

todos são cidadãos que geram empregos, mas como comerciante é necessário falar. 

Relata que o Senhor Milton iniciou com o posto do Senhor Francisco Tibúrcio e hoje 

ele já tem posto aqui, em Teresina e Fortaleza. Avisa ao senhor supracitado que 

inicialmente ele ganhou dinheiro foi em Sobral, por isso é fundamental que ele respeite 

os consumidores. Informa que compartilhou a nota de esclarecimento do Senhor Milton 

na sua rede social, a mesma foi visualizada e compartilhada milhares de vezes, pois os 

sobralenses estão indignados com essa situação. Admira-se com a diferença no valor da 

gasolina de Sobral, Fortaleza e Teresina, postos nos quais o Senhor Milton é o dono. 

Comunica que irá prestar queixa ao Ministério Público para que seja punido quem 

estiver errado. Diz que não é correto o que está acontecendo em Sobral. Comenta que 

sabe que muitas vezes não há uma punição adequada, mas a Câmara Municipal de 

Sobral deve fazer o seu papel. Analisa criticamente a seleção que terá para a prefeitura 

de Sobral. Discorre que seleção sem prova não é correto, pois enviar currículo e depois 

realizar entrevista é característico de carta marcada. É necessário pleitear concurso 

público, para que assim muitas pessoas humildes possam ter a oportunidade de um 

emprego. Almeja que o prefeito Ivo Gomes cumpra com o ajuste de conduta, ao realizar 

concurso público em dezembro deste ano. Relata que esse ajuste de conduta foi 

determinado entre o prefeito e o Ministério Público. Menciona que ao rever um de seus 

arquivos o ex-prefeito Cid Gomes disse que era necessário o retorno de um Ferreira 

Gomes na prefeitura de Sobral. Diz que atual Ivo Gomes está como prefeito, mas até os 

seus primeiros 100 dias não realizou nenhuma melhoria à cidade. Ato continuou, fala 

que a prefeitura será um grande desafio ao Ivo Gomes, pois tem muito a ser feito para 

melhorar a cidade. Comenta que nas pautas das sessões já tem 718 indicações, pois os 

edis estão solicitando melhorias. Narra que quando o Cid Gomes assumiu a prefeitura 

sobralense, o mesmo realizou grandes obras, porém desde quando ele saiu Sobral não 

evoluiu. Diz que é necessário reformar a Lagoa da Fazenda, terminar a Avenida 

Pericentral, revitalização do Alto do Cristo, entre outras. Afirma que em breve será 

essencial realocar novamente o local das topic’s em Sobral. Finaliza, exprimindo que 

não é correto realizar asfalto em quadra invernosa, pois é só gasto de dinheiro. 

Aparteado pelos vereadores: Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante, Ailton Marcos 

Fontenele Vieira, Giuliano Dias Araújo Vasconcelos, Vicente de Paulo Albuquerque, 

Tiago Ramos Vieira, José Itamar Ribeiro da Silva. Pela Ordem, Francisco Ivonilton 

Camilo Cavalcante registra os seus Votos de Pesar à família do Senhor Marcos Paiva, o 

qual faleceu na última quinta-feira e à família do Senhor Olivando Alves, pelo 

falecimento do seu filho Vitor Hannover. Não houve inscrições para a Segunda, 
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Terceira e Quarta Tribunas. ORDEM DO DIA – Não houve matéria para 

deliberação. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerra os trabalhos da 

presente sessão convidando os vereadores para a próxima Sessão. E, para constar, esta 

ata foi lavrada, discutida e assinada pela Mesa Diretora desta Casa Legislativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


