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Ata da Quadragésima Sétima Sessão Ordinária do Segundo período da Primeira 

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

realizada no dia 14 de agosto de 2017. 

 

Presidente – Paulo Cesar Lopes Vasconcelos 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 

 

Aos quatorze (14) dias do mês de agosto do ano de 2017, às dezessete horas 

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

quadragésima sétima 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, Vicente de Paulo 

Albuquerque, Cleiton Prado Carvalho, José Crisóstomo Barroso Ibiapina, Antônio 

Oliveira Braga, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante, Francisca Ribeiro Azevedo 

Aguiar, José Bonifácio Silva Mesquita, Joaquim Euclides Feijão Neto, Adauto Izidoro 

Arruda, Romário Araújo de Sousa, Tiago Ramos Vieira, José Oswaldo Soares Balreira 

Júnior, José Vytal Arruda Linhares e Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos. 

AUSENTES: Giuliano Dias Araújo Vasconcelos e Estevão Ponte Filho. Ata da 46º 

Sessão Ordinária aprovada. PEQUENO EXPEDIENTE – Foram lidas as 

Correspondências: - Of. nº 10984/2017/SEC – Tribunal de Contas dos Municípios – 

26/07/2017 – Processo: 9294/11 – Comunica julgamento de Prestação de Contas de 

Gestão da Secretaria de Educação, exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do 

Sr. José Júlio da Costa Alexandre; - Of. nº 10989/2017/SEC – Tribunal de Contas dos 

Municípios – 26/07/2017 – Processo: 9308/11 – Comunica julgamento de Prestação de 

Contas de Gestão da Secretaria da Gestão, exercício financeiro de 2010. Foram lidos os 

Projetos de Lei nº 2101/17, de autoria do Vereador Tiago Ramos Vieira (PMDB) - 

Cria o “Programa Cinema na Praça” do município de Sobral; os Projetos de Lei nºs 

2102/17 e 2103/17, de autoria do Vereador Antônio Oliveira Braga “Galdêncio” 

(PDT) - Denomina oficialmente o nome de Antônio Aristides da Ponte (sem 

denominação oficial) a quadra de esporte na localidade de Vila Ouro Branco, em Rafael 

Arruda, distrito de Sobral-CE; - Denomina oficialmente o nome de Maria Olivia Ribeiro 

Lima (sem denominação oficial) a quadra de esporte na localidade de São José do 

Torto, distrito de Sobral-CE; o Projeto de Lei nº 2104/17, de autoria do Vereador 

Ailton Marcos Fontenele Vieira (SD) - Determina que os supermercados e 
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estabelecimentos similares do município divulguem de maneira explícita, em cartazes as 

datas de validade dos produtos alimentícios e de higiene e limpeza que se encontrem em 

promoção. O Projeto de Lei nº 2104/17 será encaminhado para a Comissão do 

Consumidor. Foi lido o Projeto de Lei nº 2105/17, de autoria do Poder Executivo 

Municipal - Autoriza o Município de Sobral a firmar convênio ou outro instrumento 

congênere com o Estado do Ceará, com o objetivo de ampliar o acesso da população ao 

transporte público urbano, na forma que indica. Foi lida a Moção nº 040/17, de autoria 

do Vereador Dr. Estevão Ponte Filho (PP), subscrito por: Carlos Evanilson 

Oliveira Vasconcelos “Carlos do Calisto”, Romário Araújo de Sousa, Francisco 

Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos”, Alessandra Ponte de Queiroz 

Miranda, José Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady Bony”, Antônio Oliveira 

Braga “Galdêncio”, Maria Socorro Magalhães Brasileiro e José Crisóstomo 

Barroso Ibiapina “Zezão” - Apresenta Moção de Aplausos e Congratulações a todos 

os advogados de Sobral, pela passagem do Dia do Advogado, data a ser comemorada no 

dia 11 de agosto. Foram lidas as Indicações nº 1415/17, de autoria do Vereador José 

Oswaldo Soares Balreira Júnior “Júnior Balreira” (PMDB) - Indica com urgência, 

revestimento asfáltico para a rua Célia Pimentel na COHAB II, bairro Sinhá Sabóia; as 

Indicações nºs 1450/17, 1451/17, de autoria do Vereador Cleiton Prado Carvalho 

(PSL) - Indica que seja feita uma praça e nela seja implantado um playground e 

academia popular na área institucional Av. Mãe Rainha, esquina com a rua Francisco 

Ximenes de Azevedo, no bairro Renato Parente; - Indica que seja feita uma caixa 

d’água na área institucional Av. Mãe Rainha, esquina com a rua Francisco Ximenes de 

Azevedo, no bairro Renato Parente; as Indicações nºs 1452/17, 1471/17, de autoria do 

Vereador Tiago Ramos Vieira (PMDB) - Indica a raspagem da estrada carroçável, das 

localidades Pajé, Pajé Velho, Pau Branco e Pau Velho de CE a CE, iniciando a CE 257 

Joaquim Barreto estrada de Bilheira e Taperuaba, até a CE 362 que dá acesso a Santa 

Quitéria; - Indica a construção de dois banheiros públicos no Becco do Cotovelo, sendo 

um feminino e um masculinho Sobral-CE; as Indicações nºs 1457/17, 1458/17, de 

autoria do Vereador Francisco Rogério Bezerra Arruda (PP) - Indica a construção 

do calçamento do distrito de Baracho para o sítio Boa Vista; - Indica a conclusão do 

calçamento no sítio Santa Luzia, no distrito de Baracho, Sobral-CE; a Indicação nº 

1459/17, de autoria do Vereador José Bonifácio Mesquita Sousa “Cumpady Bony” 

(PR) - Indica a imediata restauração das lâmpadas queimadas da comunidade de 

Assentamento São José III, situada nas proximidades do distrito de Aracatiaçu; a 

Indicação nº 1462/17, de autoria do Vereador Francisco Ivonilton Camilo 

Cavalcante “Camilo Motos” (PRTB) - Indica que seja implantado um sinal de trânsito 

(semáforo) na rua Elpídio Ribeiro da Silva de esquina com a rua Cel. José Silvestre, 

Campo dos Velhos, Sobral-CE; as Indicações nºs 1463/17, 1464/17, 1465/17, de 

autoria da Vereadora Alessandra Ponte de Queiroz Miranda (PDT) - Indica 

recapeamento asfáltico na rua Sebastião da Pedreira, no bairro Pe. Palhano, Sobral-CE; 

- Indica a recuperação da estrada que liga a localidade do Córrego da Onça à sede 
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Sobral-CE; - Indica recapeamento asfáltico na rua Pe. Edson, no bairro Pe. Palhano, 

Sobral-CE; as Indicações nºs 1469/17, 1470/17, de autoria da Vereadora Maria 

Socorro Brasileiro Magalhães (PDT) - Indica com urgência uma nova bomba para o 

poço da comunidade de Alto Alegre, no distrito de Taperuaba, no município de Sobral-

CE; - Indica com urgência reparo na estrada que liga a comunidade de Alto Alegre à 

comunidade de Águas Mortas, no distrito de Taperuaba, no município de Sobral-CE. 

Foi lido e, automaticamente, aprovado o Requerimento nº 164/17, de autoria do 

Vereador Francisco Rogério Bezerra Arruda (PP) - Requer um carro de apoio para a 

saúde da Serra do Rosário (distrito de Jordão e distrito do Baracho), Sobral-CE. Pela 

Ordem, Maria Socorro Brasileiro Magalhães comunica que o secretário convidado será 

o Senhor Julio Cesar, na próxima semana será convidado o secretário de segurança. 

Solicita aos edis que fiquem até finalizar a sessão. Também, solicita ao Presidente que 

discipline o tempo da sessão. GRANDE EXPEDIENTE – Primeiro orador inscrito 

para fazer uso da Tribuna, foi o vereador Ailton Marcos Fontenele Vieira. Saúda 

os presentes. Inicia apresentando um vídeo, em Power Point, no qual denuncia os 

guardas municipais de Sobral realizando a segurança noturna na casa do ex-governador 

Cid Gomes. Afirma que esse vídeo viralizou nas redes sociais durante as últimas 

semanas, porém que já é um assunto antigo, no qual está arquivado no Ministério 

Público. Narra que desde o ano de 1997 acontecem essas rondas de segurança na casa 

dos prefeitos. Salienta que este ano foi realizado uma investigação com provas em 

vídeo, nas escalas dos guardas municipais, entre outras, que comprovam que os guardas 

estão realizando a segurança do ex-governador Cid Gomes. Diz que a propriedade que 

está sendo policiada está no nome do Senhor Ciro Gomes. Comenta que as pessoas 

estão questionando os edis sobre essa situação. Relembra que o Projeto de Lei nº 

2091/17 está em tramitação para ser votado em segunda votação hoje. Diz que está é 

uma atividade imoral. Descreve as atribuições dos guardas municipais. Faz a leitura do 

inciso 15 do Projeto de Lei nº 2091/17. Afirma que na Constituição Federal no art. 14, 

no qual determina quais as funções da guarda municipal. Diz que na Lei Federal nº 3022 

não há permissão para a guarda municipal realizar segurança particular. Comunica que 

o Senhor Cid Gomes goza do direito de ter a proteção do Estado. Afirma que é contra 

essa lei, pois a população não goza desse privilégio e que não tem como pagar por 

segurança privada. Salienta que a segurança na casa dos ex-prefeitos, não utilizará, 

somente, um guarda, mas precisará dispor de toda uma equipe e de veículos. Indaga se 

os guardas estão realizando outra modalidade de segurança. Observa que já são 20 anos 

desse serviço. Interpela quantos guardas estão sendo disponibilizados para esse serviço. 

Questiona se esse serviço acontece durante o dia ou pela noite. Indaga se a segurança 

dos ex-prefeitos será realizada enquanto eles estiverem em viagem, quais serão os 

custos com o deslocamento desses guardas.  Questiona se os ex-prefeitos opositores 

terão os mesmos direitos que o da atual gestão. Reitera que a guarda municipal será 

utilizada como vigilância particular. Ressalta que existe um débito no número de efetivo 

da guarda municipal, e que ainda serão desviados os serviços a benefício de ex-
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prefeitos. Analisa que alguns edis de situação possam considerar essa lei absurda, 

contudo política não funciona individualmente, por isso a grande maioria é a favor desse 

projeto. Comenta que a política é usada tanto para perseguir, como para beneficiar 

aliados. Relata, anteriormente de o projeto ser lido, os edis de oposição já acompanhava 

os planos de cargos e carreiras dos guardas municipais. Comenta que essa lei teve uma 

melhora, caso o inciso 15 fosse retirado. Descreve as melhoras que essa lei 

proporcionará aos guardas. Relata que solicitou vistas do projeto na penúltima sessão, e 

que na última sessão sugeriu emendas de plenário, porém não foram acatadas pelo 

presidente da comissão. Relembra que na primeira votação foram 13 vereadores a favor 

e 03 abstenções. Explica o que é abstenção. Salienta que os vereadores de oposição 

votaram contra essa lei. Comenta que o Deputado Carlos Sabino foi criticado porque fez 

alguns elogios às ações do Governador Camilo Santana. Explica que o deputado 

supracitado é líder da bancada do Ceará e que por isso ele deve defender as ações a 

benefício do povo cearense.  Diz que algumas pessoas tentaram colocar o Deputado 

Carlos Sabino contra o Capitão Wagner. Agradece a oportunidade. Segundo orador 

inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o vereador Tiago Ramos Vieira. 

Cumprimenta a todos. Diz que o radialista Oliveira Domingos afirmou que a política de 

Sobral está atrasada na política. Relata que cometeu um erro ao registrar a presença do 

Senhor Gerardo Bernardo, pois após esse evento as pessoas passaram a perseguir esse 

senhor, fazendo com ele tenha sido demitido de uma escola municipal sem motivos. 

Relata que foi procurado por um rapaz, o qual denunciou que foi demitido por causa do 

Senhor Manin, assessor do vereador Vicente de Paulo Albuquerque. Afirma que não 

quis acreditar nessa situação, pois conhece o Senhor Manin. Narra que o Senhor José 

Araújo Rodrigues, também, foi demitido de uma escola na qual trabalhava há 12 anos, 

no distrito de Patos. Diz que o senhor mencionado anteriormente foi demitido por 

motivos políticos e sem nenhum direito trabalhista. Ressalta que esses senhores foram 

demitidos, pois o conheciam. Pede perdão ao Senhor Gerardo Bernardo por ter lhe 

homenageado.  Exibe um vídeo, em Power Point, no qual um comentarista da Jovem 

Pan menciona qual o seu posicionamento sobre a política sobralense. Comenta que 

ficou envergonhado, por ser considerado escravo dos Ferreiras Aragão. Diz que respeita 

a imprensa. Coloca um áudio em que o Senhor Carlos Roberto Rithelly afirma que ele, 

Tiago Ramos Vieira, não consegue realizar nenhum projeto, pois é de oposição. Teceu 

críticas ao comentário do Senhor Carlos Roberto Rithelly. Reitera que o Prefeito Ivo 

Gomes é prefeito da situação e da oposição. Afirma que representa Sobral como um 

todo. Ressalta que os edis de oposição não têm condições de solicitar nada, mas que seu 

papel é solicitar as coisas de interesse da população. Comunica que nos anos de 2001, 

2009, 2015 realizou requerimento solicitando uma ponte interligando os bairros 

Recanto, Recanto 1 e Residencial Meruoca, porém diz que suas solicitações não foram 

atendidas. Reitera que a vereadora Alessandra Ponte de Queiroz solicitou a mesma 

ponte este ano, e que por isso não solicitou esse ano. Comunica que não irá considerar 

as situações para o pessoal, pois não fala dislates sem provas.  Diz que não irá responder 
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ao Senhor Carlos Roberto Rithelly. Afirma que trará provas comprovando os terrenos 

que foram apossados por terceiros. Ressalta que o prefeito é de todos. Teceu críticas à 

falta de água no bairro Paraíso das Flores. Comunica que falou com o diretor do SAAE 

solicitando um carro pipa para aquele bairro, no momento foi informado que estavam 

estudando o orçamento para melhorar a adutora daquele bairro. Reitera que vereador 

não tem condições de roubar dinheiro.  Comunica que o dinheiro é gerenciado pelo edil 

Paulo Cesar Lopes Vasconcelos, e que não tem dúvidas da sua seriedade. Salienta que o 

povo está cobrando por uma gestão que ainda não caminhou. Aparteado pelos 

vereadores: Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, José Vytal Arruda Linhares. Os edis 

Paulo Cesar Lopes Vasconcelos e José Vytal Arruda Linhares abdicaram de fazer uso 

da Tribuna. ORDEM DO DIA – Após discussão foram aprovados os Requerimentos 

nº 165/17, de autoria do Vereador Ailton Marcos Fontenele Vieira (SD) - Requer a 

formalização de convites para entidades representativas militares e municipais (GCM) 

participarem das reuniões do GGIM; os Requerimentos nºs 167/17, 168/17, de autoria 

do Vereador Tiago Ramos Vieira (PMDB) - Solicita a construção de uma Casa do 

Cantador, Sobral-CE; - Solicita a construção de uma Central de Abastecimento de 

Alimentos (CEASA), Sobral-CE. Foi aprovado, em segunda votação, o Projeto de 

Lei nº 2100/17, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sobral - 

Dispõe sobre a implementação da Comissão Permanente de Ascensão Funcional dos 

Servidores da Câmara Municipal de Sobral, altera a Lei nº 1461 de 15 de abril de 2015, 

e dá outras providências.  Foi lido o Projeto de Lei nº 2091/17, de autoria do Poder 

Executivo Municipal - Altera disposições sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos da Guarda Civil Municipal de Sobral e dá outras providências. Em 

discussão, o edil Ailton Marcos Fontenele Vieira relembra que falou sobre esse projeto 

de lei na sua Tribuna. Reitera que o Projeto de Lei nº 2091/17 não é o ideal para a 

categoria, mas que o projeto beneficia em alguns pontos os guardas. Menciona as 

emendas de plenário que foram propostas e não foram aprovadas. Teceu críticas ao 

inciso 15. Solicita que os edis votem contra esse projeto. Comunica que o vereador 

Giuliano Dias Araújo Vasconcelos, líder do Solidariedade, não pode comparecer à 

Sessão, mas que o vereador mencionado é contrário a este projeto. Em discussão, José 

Oswaldo Balreira Junior ressalta que a guarda municipal é deficitária, já que possui 

efetivo pequeno. Salienta que não há isonomia no Projeto de Lei nº 2091/17, pois o 

prefeito é quem decidirá quem terá direito ou não a essa segurança. Esclarece que como 

líder do PMDB votará contra esse projeto. Analisa criticamente o inciso 15. Com a 

palavra o Presidente Paulo Cesar Lopes Vasconcelos comenta que o Projeto de Lei nº 

2091/17 está em votação e, que por isso solicita à plateia comportamento adequado. 

Solicita à guarda que se pronuncie no caso de perturbação da sessão. Pleiteia que um 

dos senhores que está assistindo a sessão desligue a sua caixa de som e caso o mesmo 

não o faça que a guarda retire o mesmo do Plenário. Devido a isso o Presidente paralisa 

a sessão por dez minutos. Em seguida, o Presidente reinicia a sessão, esclarecendo que 

caso tenha desordem o Plenário será todo esvaziado. Afirma que quer manter a ordem. 
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Em discussão, Adauto Izidoro Arruda ressalta que não há transparência no Projeto de 

Lei nº 2091/17, pois não determina como o serviço do inciso 15 será ofertado. Em 

discussão, Alessandra Ponte de Queiroz salienta que estão analisando, somete, o inciso 

15, mas que o Projeto de Lei nº 2091/17 irá beneficiar a todos os guardas, através de 

promoção salarial, equiparação do salário da guarda municipal de Sobral ao da média do 

Nordeste. Ressalta que o Prefeito irá convocar mais 100 guardas municipais. Em 

discussão, José Crisostomo Barroso Ibiapina afirma que não entende o motivo de tanta 

polêmica. Esclarece o inciso 15. Salienta que o Projeto de Lei nº 2091/17 não 

caracteriza usurpação de função. Comunica que já existe uma lei parecida em nível 

estadual. Reitera que os ex-prefeitos precisam solicitar segurança ao prefeito que tiver 

em exercício, e que este irá avaliar se vai ou não autorizar. Em discussão, José Vytal 

Arruda Linhares comenta que não pode ser criados benefícios para políticos. Em 

discussão, Tiago Ramos Vieira indaga qual a necessidade desse projeto. Frisa que não é 

contra o plano de cargos e carreiras, mas é contra o inciso 15. Com a palavra, Paulo 

Cesar Lopes Vasconcelos diz que a intenção do prefeito é regulamentar os deveres e 

direitos da guarda municipal. Afirma que o vereador José Crisostomo Barroso Ibiapina 

esclareceu bem o Projeto de Lei nº 2091/17. Diz que é necessário o prefeito em 

exercício autorizar, primeiro, a segurança nas residências dos ex-prefeitos. Pela Ordem, 

José Oswaldo Balreira Junior solicita que o edil José Crisostomo Barroso Ibiapina não 

vote essa matéria, pois o mesmo já assumiu como prefeito interino. Com o Presidente 

solicitar que o edil José Crisostomo Barroso Ibiapina se abstenha dessa votação. Pela 

Ordem, José Vytal Arruda Linhares afirma que toda a bancada opositora é contra o 

Projeto de Lei nº 2091/17. Após discussão, foi aprovado, em segunda votação, o 

Projeto de Lei nº 2091/17, de autoria do Poder Executivo Municipal - Altera 

disposições sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Guarda Civil 

Municipal de Sobral e dá outras providências. Nada mais havendo a tratar, o senhor 

Presidente encerra os trabalhos da presente Sessão convocando a todos para a próxima 

Sessão Ordinária. E, para constar, esta ata foi lavrada, discutida e assinada pela Mesa 

Diretora desta Casa Legislativa. 
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