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SOBRAL, 15 DE DEZEMBRO DE 2009 - Ano XII - N° 267 - 2º Caderno
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL PORTARIA DE VIAGEM Nº
02120001. O Ordenador (a) de despesa do (a) Câmara Municipal de
Sobral, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem/deslocamento a
Maceió-AL com o seguinte objetivo: A FIM DE PARTICIPAR DO XX
CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES, RESOLVE:
DESIGNAR MARCO ANTÔNIO BARROSO PRADO, para efetuar a
viagem/deslocamento a supra identificada e autorizar a Tesouraria do (a)
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL, a efetuar o pagamento de 5
Diária(s), valor unitário de R$ 1.200,00(UM MIL E DUZENTOS REAIS)
totalizando R$ 6.000,00(SEIS MIL REAIS) para viagem/deslocamento a
se realizar no período de 03/12/2009 a 07/12/2009. REGISTRE-SE.
COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE. Paço da Câmara Municipal de
Sobral, em 02 de dezembro de 2009. FRANCISCO HERMENEGILDO
SOUSA NETO - PRESIDENTE.
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL PORTARIA DE VIAGEM Nº
02120002. O Ordenador (a) de despesa do (a) Câmara Municipal de
Sobral, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem/deslocamento a
Fortaleza-CE com o seguinte objetivo: A FIM DE PARTICIPAR DO
XVIII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS,
RESOLVE DESIGNAR: JOSÉ ITAMAR RIBEIRO DA SILVA, para
efetuar a viagem/deslocamento a supra identificada e autorizar a
Tesouraria do (a) CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL, a efetuar o
pagamento de 5 Diária(s), valor unitário de R$ 500,00(QUINHENTOS
REAIS) totalizando R$ 2.500,00(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)
para viagem/deslocamento a se realizar no período de 03/12/2009 a
07/12/2009. REGISTRE-SE. COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE. Paço
da Câmara Municipal de Sobral, em 02 de dezembro de 2009.
FRANCISCO HERMENEGILDO SOUSA NETO - PRESIDENTE.
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL PORTARIA DE VIAGEM Nº
02120003. O Ordenador (a) de despesa do (a) Câmara Municipal de
Sobral, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem/deslocamento a
Fortaleza-CE com o seguinte objetivo: A FIM DE PARTICIPAR DO
XVIII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS,
RESOLVE DESIGNAR: NILTON MIRANDA PORTELA, para efetuar a
viagem/deslocamento a supra identificada e autorizar a Tesouraria do (a)
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL, a efetuar o pagamento de 5
Diária(s), valor unitário de R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA
REAIS) totalizando R$ 1.750,00(UM MIL SETECENTOS E
CINQUENTA REAIS) para viagem/deslocamento a se realizar no período
de 03/12/2009 a 07/12/2009. REGISTRE-SE. COMUNIQUE-SE E
CUMPRA-SE. Paço da Câmara Municipal de Sobral, em 02 de dezembro
de 2009. FRANCISCO HERMENEGILDO SOUSA NETO PRESIDENTE.
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL PORTARIA DE VIAGEM Nº
02120004. O Ordenador (a) de despesa do (a) Câmara Municipal de
Sobral, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, etc.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem/deslocamento a
Fortaleza-CE com o seguinte objetivo: A FIM DE PARTICIPAR DO
XVIII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS,
RESOLVE DESIGNAR: BENEDITO RIBEIRO DA SILVA, para efetuar
a viagem/deslocamento a supra identificada e autorizar a Tesouraria do (a)
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL, a efetuar o pagamento de 5
Diária(s), valor unitário de R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA
REAIS) totalizando R$ 1.750,00(UM MIL SETECENTOS E
CINQUENTA REAIS) para viagem/deslocamento a se realizar no período
de 03/12/2009 a 07/12/2009. REGISTRE-SE. COMUNIQUE-SE E
CUMPRA-SE. Paço da Câmara Municipal de Sobral, em 02 de dezembro
de 2009. FRANCISCO HERMENEGILDO SOUSA NETO PRESIDENTE.
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL PORTARIA DE VIAGEM Nº
02120005. O Ordenador (a) de despesa do (a) Câmara Municipal de
Sobral, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem/deslocamento a
Fortaleza-CE com o seguinte objetivo: A FIM DE PARTICIPAR DO
XVIII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS,
RESOLVE DESIGNAR: FRANCISCO ADALDÉCIO LINHARES, para
efetuar a viagem/deslocamento a supra identificada e autorizar a
Tesouraria do (a) CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL, a efetuar o
pagamento de 5 Diária(s), valor unitário de R$ 500,00(QUINHENTOS
REAIS) totalizando R$ 2.500,00(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)
para viagem/deslocamento a se realizar no período de 03/12/2009 a
07/12/2009. REGISTRE-SE. COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE. Paço
da Câmara Municipal de Sobral, em 02 de dezembro de 2009.
FRANCISCO HERMENEGILDO SOUSA NETO - PRESIDENTE.
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL PORTARIA DE VIAGEM Nº
09120001. O Ordenador (a) de despesa do (a) Câmara Municipal de
Sobral, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem/deslocamento a
Fortaleza-CE com o seguinte objetivo: PARA ESTAR NA UVC
TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO
COM ASSESSORIA JURÍDICA DA UVC, RESOLVE DESIGNAR:
JOÃO ALBERTO ADEODATO JÚNIOR, para efetuar a
viagem/deslocamento a supra identificada e autorizar a Tesouraria do (a)
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL, a efetuar o pagamento de 2
Diária(s), valor unitário de R$ 500,00(QUINHENTOS REAIS)
totalizando R$ 1.000,00(UM MIL REAIS) para viagem/deslocamento a se
realizar no período de 10/12/2009 a 11/12/2009. REGISTRE-SE.
COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE. Paço da Câmara Municipal de
Sobral, em 09 de dezembro de 2009. FRANCISCO HERMENEGILDO
SOUSA NETO - PRESIDENTE.
EXTRATO DE LICITAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE
SOBRAL EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2009 Aviso de
Licitação Comissão de Compras e Licitação. Data de Abertura:
28/12/2009, as 16horas. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO
TIPO UTILITÁRIO ESPORTIVO-SUV, 0KM, ANO/MODELO
2 0 0 9 / 2 0 1 0 , C O M C Â M B I O A U TO M Á T I C O , D I R E Ç Ã O
HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA,
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- Prefeito
JOSÉ LEÔNIDAS DE MENEZES CRISTINO
- Vice-Prefeito
JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO
- Chefe do Gabinete do Prefeito
LUIS EDÉSIO SOLON
- Procurador Geral do Município
JOSÉ CLITO CARNEIRO
- Secretário de Governo
LUÍS FERNANDO VIANA COELHO
- Secretário da Gestão
JOSÉ CARLOS MAGALHÃES MARTINS
- Secretário da Educação
JÚLIO CÉSAR DA COSTA ALEXANDRE
- Secretário da Saúde e Ação Social
CARLOS HILTON ALBUQUERQUE SOARES
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- Secretário da Infraestrutura
RAIMUNDO IRISMAR DE AZEVEDO FILHO
- Secretário da Habitação e Saneamento Ambiental
OSMANY MENDES PARENTE
- Secretário do Planejamento e Desenv. Urbano e Meio Ambiente
MARIA JURACI NEVES DUARTE
- Secretário da Tecnologia e Desenvolvimento Econômico
LUIZA LÚCIA DA SILVA BARRETO
- Secretário da Agricultura e Pecuária
EDISON FROTA ARAÚJO
- Secretário da Cidadania e Segurança
FRANCISCO CARLOS FRANCELINO MENDONÇA
- Secretária da Cultura e Turismo
ANTÔNIO CARLOS CAMPELO COSTA
- Secretário do Esporte e Juventude
JOSÉ OSMAR VASCONCELOS FILHO
- Presidente da Imprensa Oficial do Município
JOSÉ GERARDO AGUIAR NOGUEIRA

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro CEP: 62011-060 Fone: (0xx88) 3677-1175
Sobral-Ceará

http://www.sobral.ce.gov.br
TRAÇÃO 4X4, MOTOR À DIESEL, TURBO, COM POTÊNCIA
MÍNIMA DE 2.5L, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SOBRAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO
ANEXO I ITEM 3, DO PRESENTE EDITAL. Valor do Edital: Gratuito.
INFORMAÇÕES: Anexo da Câmara Municipal, situada à Rua
Conselheiro Rodrigues Júnior s/n Centro - Sobral-CE. Fone: (88) 36777624/3677-7602. Sobral-CE, 09/12/2009. A COMISSÃO: GILMAR DA
CRUZ BASTOS - PRESIDENTE.
EXTRATO DE CONTRATO: CONTRATO N° 12.07.031/2009 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE - CNPJ
09.485.046/0001-12 CONTRATADO: PARENTE & MELO
CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ.: 07.914.780/0001-24 - OBJETO:
“Contratação de Empresa Especializa para Execução de Reforma no
Prédio Sede da Câmara Municipal de Sobral, situado à Pça. Dom
Jerônimo, 95 Centro Sobral-CE”. ENDEREÇO: Sobral - CE. VALOR
TOTAL: R$ 146.068,87(cento e quarenta e seis mil sessenta e oito reais e
oitenta e sete centavos). DATA: 10/12/2009.
EXTRATO ADITIVO DE PRAZO E DE VALOR Nº 001/2009 AO
CONTRATO N° 02.13.014/2009 - CONTRATANTE: CÂMARA
MUNICIPAL DE SOBRAL-CE - CNPJ 09.485.046/0001-12
CONTRATADO: F&J CONTABILIDADE E ASSESSORIA
MUNICIPAL - CNPJ nº 01.606.181/0001-67 - OBJETO: “Contratação de
Empresa Especializada no Assessoramento Contábil,”. ENDEREÇO:
Sobral - CE. VALOR TOTAL: R$145.560,00(cento e quarenta e cinco mil
quinhentos e sessenta reais). DATA: 10/12/2009.
EXTRATO ADITIVO DE PRAZO Nº 001/2009 AO CONTRATO N°
05.11.020/2009 - CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE
SOBRAL-CE - CNPJ 09.485.046/0001-12 CONTRATADO: LYNDON
DA COSTA TAVARES - ME - CNPJ.: 07.173.741/0001-13 OBJETO:
“Contratação de Empresa Especializada no Aluguel de Sistema de
Gerenciamento de Processo Legislativo”. ENDEREÇO: Maranguape CE. VALOR TOTAL: R$ 42.345,00 (quarenta e dois mil trezentos e
quarenta e cinco reais). DATA: 10/12/2009.
EXTRATO ADITIVO DE PRAZO Nº 002/2009 AO CONTRATO N°
07.01.024/2009 - CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE
SOBRAL-CE - CNPJ 09.485.046/0001-12 CONTRATADO: CONSERV
CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ.: 05.860.800/0001-04.
OBJETO: “Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos
Especializados de Assessoria e Consultoria na Área de Licitações e

iom@sobral.ce.gov.br
Contratos”. ENDEREÇO: Forquilha - CE. VALOR TOTAL: R$
42.840,00 (quarenta e dois mil oitocentos e quarenta reais). DATA:
10/12/2009.
EXTRATO ADITIVO DE PRAZO Nº 003/2009 AO CONTRATO N°
05.22.021/2009 - CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE
SOBRAL-CE - CNPJ 09.485.046/0001-12 CONTRATADO: CLEYSE
MARIA RODRIGUES - CNPJ.: 04.637.947/0001-69. OBJETO:
“Locação de Máquinas Copiadoras”. ENDEREÇO: Sobral - CE.
VALOR TOTAL: R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais).
DATA: 10/12/2009.
EXTRATO ADITIVO DE PRAZO Nº 004/2009 AO CONTRATO N°
07.31.026/2009 - CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE
SOBRAL-CE - CNPJ 09.485.046/0001-12 CONTRATADO:
CLIMARE COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ.:
07.702.951/0001-51. OBJETO: “Contratação de Empresa Especializada
na Manutenção de Equipamentos de Ar-Condicionado”. ENDEREÇO:
Sobral - CE. VALOR TOTAL: R$ 39.300,00(trinta e nove mil e trezentos
reais). DATA: 10/12/2009.
EXTRATO ADITIVO DE PRAZO Nº 005/2009 AO CONTRATO N°
03.30.015/2009 - CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE
SOBRAL-CE - CNPJ 09.485.046/0001-12 CONTRATADO:
VASCONCELOS E JUCA - ADVOCACIA E CONSULTORIA - CNPJ.:
03.817.029/0001-59. OBJETO: “Contratação de Empresa Especializada
na Prestação de Serviços Advocatícios para Acompanhamento de Causas
Judiciais onde a Câmara Municipal de Sobral figure na Condição de
Autora ou Ré”. ENDEREÇO: Fortaleza - CE. VALOR TOTAL: R$
37.020,00(trinta e sete mil e vinte reais). DATA: 10/12/2009.
EXTRATO ADITIVO DE PRAZO Nº 006/2009 AO CONTRATO N°
01.30.004/2009 - CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE
SOBRAL-CE - CNPJ 09.485.046/0001-12 CONTRATADO:
INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
LTDA CNPJ.: 03.675.644/0001-78 - OBJETO: “Contratação de
Empresa Especializada no aluguel dos sistemas de informatizados de
Contabilidade Geral, Folha de Pagamento, Tesouraria, Sistema SIM e
Patrimonial, para automação de rotinas contábeis e administrativas da
Câmara Municipal de Sobral.”. ENDEREÇO: Pacatuba - CE. VALOR
TOTAL: R$ 14.250,00(quatorze mil duzentos e cinqüenta reais). DATA:
10/12/2009.
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ATA DA 72ª SESSÃO ORDINÁRIA NO 2º PERÍODO ORDINÁRIO
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA LEGISLATURA 2009-2012 DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL, REALIZADA DIA 07 DE
DEZEMBRO DE 2009. Presidente Francisco Hermenegildo Sousa
Neto. 1º Secretário José Vytal Arruda Linhares. Aos sete (07) dia do mês
de dezembro do ano de 2009, às dezessete horas (17:00), no Plenário
Cinco de Julho, acontece mais uma sessão sob a Presidência do Edil
Francisco Hermenegildo Sousa Neto, secretariado pelo Edil José Vytal
Arruda Linhares. Chegada a hora regimental o Sr. Presidente autoriza o Sr.
Secretário a proceder a chamada dos senhores Vereadores. Estavam
presentes: Adauto Izidoro Arruda, Francisco Dário Oliveira Arruda,
Francisco Hermenegildo Sousa Neto, Francisco Luciano Feijão, João
Alberto Adeodato Júnior, José Vytal Arruda Linhares, Paulo César Lopes
Vasconcelos, Tiago Ramos Vieira e Vicente de Paulo Albuquerque
“Paulão”. Ausentes: Francisco Adaldécio Linhares, José Itamar Ribeiro
da Silva e Marco Antônio Barroso Prado, “Marco Prado”. Ata da Sessão
anterior aprovada. PEQUENO EXPEDIENTE Foi lido o Ofício do
Gabinete do Prefeito nº: 328/09 Prefeito Municipal de Sobral
Solicitando expedição de Decreto Legislativo autorizando o Sr. Prefeito
Municipal a se ausentar do Município, Estado ou do País durante o
período de 15/12/09 a 15/02/10. Foi lido o Projeto de Lei nº: 1249/09 de
Tiago Ramos Vieira Disciplina os horários para as manobras dos trens
cargueiros no centro de Sobral. Foram lidos os Projetos de Decreto
Legislativo nºs: 303/09 da Mesa Diretora Autoriza o Exmo. Prefeito
Municipal de Sobral a se ausentar do Município de Sobral por prazo
superior a 10 (dez) dias; 304/09 de Francisco Dário Oliveira Arruda
Outorga o Título de Cidadania Sobralense ao Sargento Francisco
Emanoel Cunha Sousa; 305/09 de Francisco Hermenegildo Sousa Neto
Outorga o Título de Cidadania Sobralense a Professora Francisca Neide
Martins Rodrigues. Foram lidas as Indicações nºs: 115/09 de Adauto
Izidoro Arruda Indica o estudo para instalação de um semáforo no
cruzamento da Rua Maria Monte com Antônio Félix Ibiapina, Bairro Alto
do Cristo, próximo a Sede do Guarani; 116/09 de Francisco Dário Oliveira
Arruda Indica a construção de passarela de pedestre sobre a Lagoa da
Fazenda ao lado do Aeroporto. Foram lidos e automaticamente aprovados
os Requerimentos nºs: 954/09 de Tiago Ramos Vieira Solicita a permuta
de um terreno não edificado situado na Rua Batista com a Rua Projeto
Integração no Bairro Parque Silvana II e a construção de uma praça;
959/09 de João Alberto Adeodato Júnior Solicita a continuação da
instalação de rede de água, na Comunidade próxima a Fazenda Santa
Rosa, FUNAI 03, Zona Rural Alto Grande, nas imediações do Jardim da
Paz, BR 222; 960/09 de Francisco Dário Oliveira Arruda Solicita a
instalação do Centro de Convivência do Idoso; 963, 964 e 965/09 de
Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão” Solicita a construção de um
matadouro público para o Distrito de Taperuaba; Solicita a construção de
um mercado público, para feiras livres no Distrito de Taperuaba; Solicita a
reforma do Estádio do Distrito de Taperuaba. GRANDE EXPEDIENTE
O Vereador Francisco Dário Oliveira Arruda vai a Tribuna e agradece ao
tripé que forma as Sessões da Câmara Municipal de Sobral, vereadores, a
imprensa e o povo atuante comprometido com a política sobralense.
Ressalta que foi uma grande experiência para vida política esse mês que
passou nessa Casa, o que muito engrandeceu sua visão política. Fala que
como liderança comunitária gosta muito de exigir, pedir, mas hoje como
vereador sabe das dificuldades encontradas na Câmara Municipal. Fala
que as pessoas ainda não sabem a função do Legislativo, que precisa ser
esclarecida a comunidade para que não aconteçam desavenças, seja na
imprensa ou entre a população. Menciona que com relação aos trâmites do
Legislativo tem aprendido muito com alguns vereadores e fica agradecido
com a receptividade dessa Casa. Diz que aprendeu muito com o Edil João
Alberto Adeodato Júnior sobre ter coerência na hora de votar alguns
projetos. Agradece a imprensa de Sobral por tudo que tem divulgado de
bom ou ruim e diz que quando alguma matéria for divulgada com relação a
sua pessoa, que sejam feitas através de entrevistas, pois não adianta falar
no nome do vereador sem que ele possa se defender. Em aparte o Edil João
Alberto Adeodato Júnior diz que ficou muito feliz com a posse do orador
nessa Casa, pois é conhecedor do trabalho deste. Diz que já comentou que
o Edil é a maior liderança emergente daquele setor, sem querer ferir brios
de ninguém. Ressalta que acha importante o PP colocar vereadores nessa
Casa e lamenta que o partido ao qual pertence, PSB, em um ano, com seis
vereadores não ter permitido ou facilitado outros mostrarem seus
trabalhos nessa Casa. Ressalta que o trabalho do Edil Francisco Dário
Oliveira Arruda foi bastante profícuo, e teve a oportunidade de ver como
acontece o trabalho do Legislativo, de sentir que as coisas não são tão
fáceis como parecem, que às vezes essa Casa luta e as coisas não
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acontecem. Fala que dizendo isso não está criticando o Sr. Prefeito, pois
Sobral tem belíssimas e grandiosas obras, mas tem coisas que não andam.
Cita que há mais de quatro anos luta pela revitalização da Lagoa da
Fazenda, mas não resolvem. Cita que falou aqui sobre o abandono que se
encontra o Alto do Cristo, matéria do Jornal Correio da Semana. Fala que
algumas pessoas que moram lá podem estar pensando que se tivesse um
vereador morando no bairro, talvez já tivesse resolvido. Fala que é bom
que entrem suplentes nessa Casa, que os partidos permitam que outros
suplentes entrem nessa Casa. Comenta que provavelmente no Alto do
Cristo tem bons candidatos, que querem a oportunidade de vir a esse
Poder e fazer acontecer, mas às vezes não acontece. Ressalta que não está
querendo fazer oposição, pois é do mesmo partido do Sr. Prefeito. Fala
que na hora em que a Prefeitura Municipal e a Secretária estavam
acendendo as luzes da árvore de natal no Arco, estava com a comunidade
no Alto do Cristo lamentando o abandono e a escuridão. Fala que em
momento nenhum disse que a Casa do Papai Noel não era interessante,
mas que não era necessário a Secretaria e sua equipe passar quarenta dias
trabalhando na Casa do Papai Noel, quando tem tantos projetos a serem
realizados. Fala que o orador sairá daqui testemunha das dificuldades que
o Legislativo encontra. Parabeniza o trabalho que o vereador realizou e
ao partido pela oportunidade concedida. O Vereador Francisco Dário
Oliveira Arruda diz que tem consciência que a partir de agora sua
responsabilidade é muito maior, pois além de liderança comunitária
passa a ser uma liderança política em Sobral, as obrigações serão
maiores, assim como os projetos, e terá uma visão diferente do que tinha
antes. Agradece a todas as pessoas que freqüentemente estão presentes as
Sessões, em especial, aqueles que realmente são comprometidos com a
política sobralense, pois os que aqui estão sabem que essa Casa trabalha.
Enaltece que fica agradecido pelo clima receptível que foi recebido na
Câmara Municipal de Sobral, pois o que passavam não era isso. Ressalta
que divergências todos têm, mas quando se tem coerência o trabalho
consegue fluir normalmente. Menciona que em uma frase do seu líder
político Padre José Linhares proferiu que “pela ética na política eu voto
sim”. Diz que essa palavra ética o tocou muito, não pelo significado da
palavra, mas pela força que ela exerce em muitos, pois fazer a coisa certa
quando tem alguém vendo é fácil, mas fazer a coisa certa, quando não tem
ninguém vendo, quando você tem a possibilidade de fazer o errado e
ninguém vai saber, e você fazer a coisa certa, isso é ética, mesmo que você
não seja recompensado de maneira alguma. Cita que com ética,
compromisso e seriedade, podem modificar a política sobralense e a
partir daí a política nacional. O Vereador Tiago Ramos Vieira vai a
Tribuna e comenta que o Edil João Alberto Adeodato Júnior foi feliz
quando disse que realmente o vereador pede e muitas vezes não
consegue. Fala que já esteve nessa Casa e sabe que não é tão fácil, mesmo
correndo atrás nunca se consegue tudo. Fala que seria interessante que
essa Casa tivesse suplentes, ou pessoas que dizem que essa Casa não
trabalha, tivessem a oportunidade de saber que não é assim como pensam.
Parabeniza a atuação do Edil Francisco Dário Oliveira Arruda nessa
Casa. Comenta que conhece as dificuldades que existem nesse Poder,
pois embora os vereadores tenham vontade, tudo não depende desses.
Faz alusão a um senhor, que insatisfeito por não ter conseguido seus
objetivos pessoais fica em emissoras de rádio falando mal e
maldosamente dessa Casa e do Executivo. Cita que este sabe que essa
Casa aprovou um requerimento solicitando a construção de quatrocentas
casas para a Vila Recanto, aprovado por todos os vereadores. Fala que
além desse projeto aprovado, o Secretário de Obras, na época Dr.
Leônidas Cristino correu atrás de dinheiro, em Brasília, no Ministério das
Cidades, para que fosse executada aquela construção habitacional na Vila
Recanto. Cita que também foi aprovada, a pedido de sua autoria, a
construção de uma caixa d'água, assim como também ligação de energias
nas residências e orelhões. Fala que esse cidadão, que se diz líder, pois, ao
tentar criar histórias para confundir os trabalhos dessa Casa e do
Executivo distorce o compromisso que ele diz ter com a comunidade.
Cita que este cidadão, que foi presidente por doze anos no Novo Recanto,
em uma emissora fala mal dessa Casa, diz que os vereadores só aparecem
lá em época de eleição, embora seja conhecedor dos projetos que alguns
vereadores solicitam para melhoria daquela comunidade, ficam
maculando, distorcendo as histórias colocando a comunidade contra essa
Casa e o Executivo. Fala que a obra está um pouco atrasada, ele poderia
até cobrar, mas ele está sendo leviano e irresponsável, em dizer que não
há preocupação do Executivo e do Legislativo. Em aparte o Edil
Francisco Luciano Feijão pergunta quem é a pessoa citada. O Vereador
Tiago Ramos Vieira cita que hoje o Presidente atual é o Sr. Wellington,
presente a Sessão com outros membros daquela Associação. Cita que o
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cidadão citado, durante os doze anos que esteve presidente da Associação,
falava bem de todos, mas em não ter seus interesses atendidos passou a
falar mal dos vereadores e do Prefeito. Relata que o citado é o Sr. José
Torres, ex-presidente da Associação do Novo Recanto. Fala que este está
sendo muito infeliz e maldoso em seus comentários. Ressalta que a obra
do Novo Recanto é grandiosa e vem beneficiar toda comunidade. Cita que
o prazo para conclusão da obra era de doze meses, mas o inverno
atrapalhou o andamento da obra. Cita que nada está sendo feito no Novo
Recanto sem o conhecimento da comunidade, todo o processo foi descrito
em reuniões, inclusive acompanhadas pelo ex-presidente Sr. José Torres.
Fala que já estão em fase de conclusão trezentas e setenta e cinco casas,
faltam apenas três casas serem levantadas, e segundo a equipe responsável
da Secretaria de Habitação e Saneamento Ambiental, ainda em dezembro
serão construídas para concluir o projeto, e até o final de janeiro do ano
vindouro todas essas casas serão entregues os seus verdadeiros donos.
Cita que o Sr. Prefeito sempre faz visitas a obra, fiscalizando e apressando.
Faz alusão a obra da rotatória que dá acesso ao Massapê, citando que
algumas pessoas o abordaram procurando saber quando a obra vai
terminar. Cita que esteve conversando com o Sr. Júnior Parente,
Secretário Adjunto, e esse disse que vai terminar a obra antes do prazo.
Cita que o valor do convênio é trezentos e setenta e oito mil reais, a
Secretaria das Cidades está entrando com trezentos e cinqüenta mil e o
município com trinta. Fala que a obra da rotatória começou no dia quinze
de outubro e será entregue próxima semana. Faz alusão ao material usado
na obra. Comenta que com relação à reestruturação da Margem Esquerda,
lá está sendo investido cerca de oitocentos mil reais, sendo cinqüenta e três
mil do município e setecentos e treze do Estado. Fala que traz esses
assuntos para cá para que a comunidade tenha conhecimento das obras do
Sr. Prefeito e sente-se na obrigação de divulgar os trabalhos que o
Executivo está fazendo em nossa cidade. O Vereador José Vytal Arruda
Linhares vai a Tribuna e fala que estava em um barzinho quando uma
pessoa o chamou de inconseqüente e irresponsável por ter votado uma
matéria sem ao menos ter passado os quatro dias na Comissão. Fala que a
imprensa de Sobral divulga muito bem o que acontece na Câmara
Municipal de Sobral. Cita que como homem público tem que engolir
muitas coisas. Relata que antes de votar o projeto esteve no SAAE, uma
semana antes do aumento quando encontrou com o Sr. Edison e este
relatou que a situação do SAAE não era boa, por isso tinha que haver um
reajuste, então sugeriu a esse que viesse a Câmara Municipal conversar
com os demais vereadores para mais informações, mas ele não veio, mas
mandou a matéria. Enaltece que isso é uma falta de respeito com a Câmara
Municipal de Sobral. Cita que votou a matéria e está sofrendo pressão e
sabe que vai sofrer muito. Comenta que na pauta de hoje tem
requerimentos do Vereador Tiago Ramos Vieira solicitando que a água
melhore no Conjunto Cesário Barreto, Paraíso das Flores e Expectativa,
diz que esse pessoal não tem água, e votou a matéria. Cita que vai esperar
cinco meses e se a situação desse pessoal não melhorar vai chamar o Sr.
Edson aqui para explicar a real situação do SAAE porque a população não
agüenta mais. Menciona que a comunidade do Alto Grande que há mais de
três anos se luta nessa Casa para ter água, e o projeto que pode levar água
para lá é apenas quarenta mil reais. Cita que no Bairro Alto da Brasília está
faltando água. Enaltece que não vai deixar de votar, mas vai fiscalizar,
pois a população não tem culpa da situação do SAAE. Fala que é muito
difícil ser vereador. Em aparte o Edil Tiago Ramos Vieira cita que antes de
entrar com esses requerimentos solicitando água esteve conversando com
o Dr. Edson do SAAE que explicou o motivo da deficiência de água. Fala
que segundo ele foi implantado aquele sistema, levando evasão pequena
para aquela comunidade. Cita que ele também explicou que a área do
Paraíso das Flores é uma área alta e a água chega lá com certa dificuldade,
por isso eles solicitaram o aumento da água para que fosse feito um
investimento mais profundo em algumas áreas de Sobral. Fala que
perguntou quando e esse respondeu que a primeira obra apos ter dinheiro
em caixa será para beneficiar o Alto da Brasília e Paraíso das Flores. O
Vereador José Vytal Arruda Linhares diz que quando mandaram o Projeto
para cá votaram, então agora vai fiscalizar. Em aparte o Edil João Alberto
Adeodato Júnior cita que vai entrar com um requerimento convocando o
Sr. Edson Silva do SAAE para comparecer a essa Casa na segunda sessão
do mês de fevereiro, para que esse possa tratar como recebeu o SAAE, se
tem déficit, quanto é, e como anda o financiamento, pois na verdade não
pode continuar como está. Cita que todo Diretor que entra diz que o órgão
está com uma situação difícil, mas tem que apurar onde está o problema.
Cita que o Sr. Edson assumiu agora e a Câmara Municipal de Sobral não
tomou conhecimento oficialmente, embora não seja obrigação do
Prefeito. Menciona que segundo a mensagem é preciso de um reajuste
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para equilibrar. Fala que daqui para frente tirou a defasagem, então o
próximo aumento é a inflação como em todo canto. Cita que daqui pra
frente o SAAE tem que ser administrado com competência e capacidade.
Cita que na região que mora falta água com freqüência. Cita que a
população não está entendendo o aumento na tarifa, mas havia a
necessidade de reorganizar a estrutura para melhor adaptação, trocar
canos e ampliar sistemas. O Vereador José Vytal Arruda Linhares diz que
iria solicitar a presença do Dr. Edison. Comenta que próximo ano essa
Casa tem que se preocupar com a violência em Sobral, que ficou entre as
cidades de maior índice de violência. Fala que deve ser solicitada uma
Audiência Pública, com todos os órgãos que tem competência junto à
infância e a juventude para que seja discutido nessa Casa o problema da
violência em Sobral. Comenta que um cidadão foi assaltado no Arco, pela
manhã e levou um tiro. Menciona que são presos os marginais mais as
armas não estão sendo aprendidas, acha que essas estão sendo alugadas,
então tem que ser detectadas essas pessoas que alugam armas em Sobral.
O Vereador Francisco Dário Oliveira Arruda sugere aos Vereadores que
solicitem a volta do SOS Criança. Comenta o fato ocorrido de uma
criança de dez anos que entrou em uma residência e roubou setecentos e
cinqüenta reais. O Vereador José Vytal Arruda Linhares ressalta que
próximo ano pretende solicitar uma Audiência Pública para tratar sobre o
assunto, que é por demais importante para a cidade de Sobral. O Vereador
João Alberto Adeodato Júnior informa que no dia dezesseis de dezembro
de dois mil e nove, o radialista Edval Filho irá entregar a 13ª edição do seu
Troféu Classe A e serão homenageados: Professor. Luciano Feijão
Colégio Luciano Feijão; Sr. Carlos Hilton Secretário de Saúde de Sobral;
Aldenor Façanha Júnior empresário; Carlos Torres radialista; Professor
Oscar Faculdades Inta; José Crisóstomo Vereador; José Linhares
Deputado Federal; Aline Alves Secretária de Saúde de Massapê;
Expedito Cisne Tomaz empresário; Cleide Vasconcelos empresária;
Rogério Osterne Aguiar Deputado Estadual; Willian Alves Rocha
Comandante Geral da PM do Ceará. ORDEM DO DIA Foi aprovado em
Votação Única o Projeto de Decreto Legislativo nº 302/09 de Paulo César
Lopes Vasconcelos Outorga o Título de Cidadania Sobralense ao Padre
Raimundo Nonato Timbó de Paiva. Foi aprovado em 1ª Votação o
Projeto de Lei nº: 1248/09 da Mesa Diretora Dispõe sobre o Plano de
Cargos, Carreiras e Remuneração PCCR dos Servidores da Câmara
Municipal de Sobral e dá outras providências. Foram aprovados os
Requerimentos nºs: 942, 956, 957 e 958/09 de Tiago Ramos Vieira
Solicita a permuta de um terreno não edificado situado na Rua Eva com a
Rua Fortaleza, no Bairro da Expectativa e a construção de uma praça;
Solicita uma revisão no Sistema de Abastecimento de Água no Conjunto
Habitacional Cesário Barreto Lima, conhecido como Paraíso das Flores;
Solicita a construção de um Posto de Saúde no Novo Recanto; Solicita
uma revisão no Sistema de Abastecimento de Água em determinadas
ruas do bairro Alto da Brasília, Ruas: São Paulo, Vitória, Rio de Janeiro,
Olavo Bilac, Quintino Bocaiúva, Padre Antonio Tomaz e Cassimiro de
Abreu; 953/09 de Marco Antônio Barroso Prado, “Marco Prado”,
subscrito pelos edis: Adauto Izidoro Arruda e João Alberto Adeodato
Júnior Solicita ao Prefeito Municipal de Sobral e a Secretaria da Gestão
que prepare de Edital para concurso público, com a criação e provimento
dos cargos e funções, no Poder Executivo; 955/09 de Francisco Dário
Oliveira Arruda Solicita a construção de Passarela de Pedestre sobre o
Anel Viário Pericentral situado entre a Boulevard do Arco e a Avenida
Dr. Guarany; 960/09 de João Alberto Adeodato Júnior Solicita ao
Prefeito Municipal que remeta a este Poder um Projeto de Lei, alterando
alguns dispositivos da Lei de Parcelamento do Solo. Foi retirado pelo
autor o Requerimento nº: 962/09 de Francisco Dário Oliveira Arruda
Solicita audiência pública com intuito de sensibilizar o Poder Executivo
na urgência de sinalização da Avenida que dá acesso à Grendene, ao lado
da UVA. Foi aprovada a Moção nº: 068/09 de Tiago Ramos Vieira
Apresenta Votos de Congratulação a Sra. Cristianne Marie Aguiar
Coelho pela eleição a Presidenta do Partido dos Trabalhadores. O
Vereador Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão” registra o aniversário
do Sr. Ítulo Costa; O Edil Francisco Luciano Feijão registra o aniversário
do Sr. Gilmar Bastos. O Vereador José Vytal Arruda Linhares registra
aniversário do Edil João Alberto Adeodato Júnior. O Sr. Presidente
manifesta seus votos de felicitações ao Edil João Alberto Adeodato
Júnior, Sr. Ítulo Costa, Sr. Gilmar Bastos e Sr. Júnior. O Vereador João
Alberto Adeodato Júnior registra Votos de Congratulação pelos
cinqüenta anos de rádio do Sr. Fernando Solon. Nada mais havendo a
tratar Sr. Presidente encerra os trabalhos da Sessão. Para constar esta Ata
foi lavrada, discutida, aprovada pela Assembléia e assinada pela Mesa
Diretora desta Casa Legislativa.

