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Ata da Octogésima Sessão Ordinária do Segundo período da Primeira Sessão 

Legislativa, da Legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Sobral, realizada 

no dia 05 de dezembro de 2017. 

 

Vice Presidente – Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 

 

Aos cinco (05) dias do mês de dezembro do ano de 2017, às dezessete horas 

(17h00min), no Plenário Cinco de Julho da Câmara Municipal de Sobral, acontece à 

octogésima Sessão Ordinária desta Sessão Legislativa sob a Presidência do Carlos 

Evanilson Oliveira 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: Romário 

Araújo de Sousa, Vicente de Paulo Albuquerque, Alessandra Ponte de Queiroz 

Miranda, Cleiton Prado Carvalho, Antônio Oliveira Braga, Tiago Ramos Vieira, José 

Vytal Arruda Linhares, Giuliano Dias Araújo Vasconcelos, Adauto Izidoro Arruda, 

Francisco Rogério Bezerra Arruda, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante, José 

Bonifácio Silva Mesquita, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, Carlos Evanilson 

Oliveira Vasconcelos, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Ailton Marcos Fontenele 

Vieira, Joaquim Euclides Feijão Neto, José Crisóstomo Barroso Ibiapina, José Oswaldo 

Soares Balreira Júnior, Paulo Cesar Lopes Vasconcelos, Estevão Ponte Filho, José 

Bonifácio silva Mesquita. Ata da 79º Sessão Ordinária aprovada. PEQUENO 

EXPEDIENTE – Foram lidas as Indicações nºs 1887/17, 1888/17, de autoria do 

Vereador Cleiton Prado Carvalho (PSL) - Indica que seja feito o asfalto na rua da 

Ressurreição, entre os números 335 e 359, no bairro Domingos Olímpio; - Indica que 
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seja feito o asfalto na rua Caeté, entre as ruas Pedro Aguiar Carneiro e rua Massapê, no 

bairro Domingos Olímpio. GRANDE EXPEDIENTE – O primeiro vereador inscrito 

para fazer uso da Tribuna foi o vereador Tiago Ramos Vieira. Saúda os presentes. 

Afirma que não tem nada contra ao ex-vereador Gilmar Bastos. Relembra uma Tribuna 

realizada pelo ex-vereador supracitado. Comenta que não entende as contradições ditas 

pelo ex-vereador, pois na Tribuna realizou denúncias ao prefeito e no momento está 

trabalhando com o mesmo. Exibe vídeo, em power point, da Tribuna realizada pelo ex-

vereador Gilmar Bastos. Expõe áudio das denúncias do ex-vereador supracitado, no 

qual fala das suas apurações contra a prefeitura. Analisa criticamente as denúncias feitas 

pelo ex-vereador Gilmar Bastos. Explica os motivos de está debatendo sobre isso. 

Comenta que tem dois áudios do ex-vereador Gilmar Bastos defendo o atual prefeito 

durante o processo de sua cassação. Teceu críticas à cassação do Prefeito Ivo Gomes.  

Ressalta que deseja que Sobral avance com ou sem Ivo Gomes.  Explana sobre a 

prestação de contas da campanha eleitoral de 2016. Realiza comparações dos preços dos 

imóveis do Prefeito Ivo Gomes com outros imóveis vizinhos. Salienta que compra de 

votos não é só dar dinheiro, mas utilizar o Poder Público, também. Afirma que tem 

provas das compras de votos. Informa que o Presidente da Associação do Novo Recanto 

lhe disse que três meses antes da campanha o Prefeito lhe deu um terreno e que toda a 

sua família está empregada no bairro. Diz que não mostrará as provas hoje devido o 

tempo está esgotando. Salienta que o Executivo está demitindo as pessoas para 

contratarem os cabos eleitorais que trabalhou para ele. Crítica que Ivo Gomes está 

fazendo campanha depois da política. Afirma que não perderá seu eleitorado. Aparteado 

pelos edis:  José Vytal Arruda Linhares, José Oswaldo Soares Balreira Junior. O 

segundo vereador inscrito para fazer uso da Tribuna foi o vereador Ailton Marcos 

Fontenele Vieira. Cumprimenta os presentes. Teceu críticas à segurança pública. 

Afirma que o sobralense é passivo a tudo. Comenta sobre inversão de valores. Analisa 

criticamente a audiência de custódia. Afirma que em São Paulo a audiência de custódia 
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é realizada desde 2014. Comenta que com ela foi reduzido em 25% a população 

carcerária, mas que não resolve o problema. Ressalta que a guarda municipal deveria ser 

armada. Explana os motivos para armar a guarda. Salienta que em alguns bairros os 

cidadãos estão se submetendo as ações dos bandidos. Diz que o Executivo tem as 

orientações dadas à guarda. Informa que o Exército em uma única operação destruiu 

mais de 3.000 armas de fogo. Salienta que essas armas deveriam ser destinadas para os 

policiais. Comenta sobre os 209 policiais destinados à segurança de Sobral e distritos. 

Menciona a Audiência Pública que aconteceu hoje, para debater sobre o PLC nº 65/17, 

que trata da taxa de turismo. Analisa criticamente o projeto mencionado anteriormente. 

Explana o motivo de esse projeto ser inconstitucional. Reitera que um senhor foi 

impedido de matricular seu filho em uma escola no bairro no qual não morava. Analisa 

criticamente a suspensão do transporte escolar municipal. Agradece a oportunidade. O 

terceiro vereador inscrito para fazer uso da Tribuna foi o vereador Adauto Izidoro 

Arruda. Informa que suas publicações nas redes sociais foram curtidas 23.000 vezes 

pelo público. Exibe vídeo, em power point, de um professor que teve sua liberdade 

cerceada por exibe seu contracheque a um aluno. Analisa criticamente a exoneração de 

900 professores. Comenta sobre seu projeto de ideologia de gênero. Afirma que esse 

projeto esta sendo aprovado em vários locais do Brasil. Diz que se seu projeto não for 

aprovado, o motivo será porque ele é de oposição. Analisa criticamente a licitação de 

compra de um notebook para a vice-prefeita, exibe a foto da licitação. Exibe vídeo do 

Senhor Ciro Gomes defendendo o prefeito. Ressalta que a justiça tem dois pesos e duas 

medidas. Comenta sobre nota do PT, na qual fala da sua ingratidão com Ivo Gomes e 

parceiros. Menciona que a quadrilha não é o PMDB. Afirma que prefeito não tem ética. 

Diz que os deputados se solidarizaram com Ivo Gomes. Menciona algumas defesas 

realizadas na Câmara Legislativa em Fortaleza. Comenta sobre a Caminhada pela Paz. 

Teceu críticas a Secretária Marília Gouveia, em relação à Caminhada pela Paz. Analisa 

criticamente o falecimento do Senhor Tavares, ex-vereador. Faz a leitura de texto de 
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Joaquim Barbosa, no qual comenta sobre democracia. Fala da discrepância de matérias 

que dizem que Sobral lidera na geração de empregos, mas, no entanto houve a 

exoneração de 900 professores. Indaga o que a comissão apurou sobre a questão dos 

tablets. Aparteado pelos edis: José Vytal Arruda Linhares. O quarto vereador inscrito 

para fazer uso da Tribuna foi o vereador José Crisostomo Barroso Ibiapina. Saúda 

os presentes. Faz balanço comparativo do que foi realizado no Município, Estado e o no 

país no ano de 2017. Analisa criticamente a administração do ex-prefeito Veveu. 

Menciona que Sobral houve impulso na gestão do Cid Gomes, mas que na gestão do 

Leônidas houve estagnação. Salienta que o Governador está destinando toda a atenção 

para o centro sul do Estado. Comenta sobre o roubo na previdência, economia ruim, má 

administração no esporte, na saúde e na segurança pública. Realiza comentários sobre a 

Tribuna do vereador Adauto Izidoro Arruda, sobre a prisão do professor. Comenta que 

no Rio de Janeiro morreu mais de 110 policiais, mas, no entanto o Ministério Público 

fica fiscalizando qual a alimentação do Sergio Cabral na prisão.   Afirma que há falência 

total dos órgãos públicos. Salienta que o Estado perdeu o controle da cadeia pública. 

Relata o caso de um rapaz que foi preso, no momento da prisão indagaram de qual 

facção ele pertencia para colocar na cadeia adequada. Menciona que os jovens desejam 

o retorno da direita. Indaga o motivo dos jovens desejarem o retorno da direita. Explana 

sobre o Plano Diretor. Solicita que regularize as margens das rodovias. Teceu críticas ao 

novo Plano Diretor. Sugere emenda ao Plano Diretor. Ressalta que os edis têm 

responsabilidade com o desenvolvimento e sustentabilidade com a cidade. Aparteado 

pelo edil: José Oswaldo Soares Balreira Junior. Pela Ordem, os edis Francisco Ivonilton 

Camilo Cavalcante e Tiago Ramos Vieira parabenizam o vereador Estevão Ponte Filho 

pelo seu aniversário. ORDEM DO DIA – Pela Ordem, José Crisosotomo Barroso 

Ibiapina sugere Emenda de Plenário ao projeto de Lei Complementar nº66/2017. Após 

votação foi desaprovada a Emenda de Plenário sugerida pelo edil José Crisosotomo 

Barroso Ibiapina. Votaram contra os edis: Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Antonio 
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Oliveira Braga, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante, Estevão Ponte Filho, Cleiton 

Prado Crvalho, Alessandra Ponte de Queiroz, Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos, 

Joaquim Euclides Feijão Neto, José Bonifácio Silva Mesquita. Votaram a favor da 

Emenda supracitada os vereadores: Tiago Ramos Vieira, José Vytal Arruda Linhares, 

Giuliano Dias Araújo Vasconcelos, Adauto Izidoro Arruda, José Bonifácio Silva 

Mesquita, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, José Crisóstomo Barroso Ibiapina, José 

Oswaldo Soares Balreira Júnior. Foi aprovado, em segunda votação, o Projeto de Lei 

Complementar nº 066/17, de autoria do Poder Executivo Municipal - Altera o 

Anexo II e III da Lei Complementar nº 35, de 12 de junho de 2012, e dá outras 

providências. Foram aprovados, em segunda votação, o Projeto de Lei nº2155/17, 

de autoria do Poder Executivo Municipal - Estrutura o Programa Melhor em Casa, no 

âmbito do Município de Sobral; o Projeto de Lei nº 2156/17, de autoria do Vereador 

Antônio Oliveira Braga “Galdêncio” (PDT) - Denomina oficialmente de Raimundo 

de Paiva Lima, o mini estádio localizado na Vila Recreio, no distrito de Rafael Arruda. 

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

convocando a todos para próxima Sessão. E, para constar, esta ata foi lavrada, discutida 

e assinada pela Mesa Diretora desta Casa Legislativa. 

 

 

 

 

 


