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Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Missão 
Velha, Estado do Ceará, 1º Período Legislativo do ano 2017. 
 
 

Aos vinte e seis (26) dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezessete 
(2017), às 19h00min, na Sede Própria da Câmara Municipal – Palácio José 
Correia Lima, sito nesta Cidade, na Rua Padre Cícero, S/Nº. Centro, presentes 
os Senhores Vereadores: Francisco Rafael Tavares de Luna– Presidente, 
José Nairton Macedo Costa– Vice-Presidente, Eduardo Honorato Paulo 
– 1º Secretário, Alberto Pinheiro Roberto – 2º Secretário, Antônio 
Rodrigues Roberto, Cícero Antonio Macedo Santana, Cícero Meneses 
Macedo, Francisco de Assis Borges Landim,  George Fechine Tavares, 
Hernesto Silva Vasques, Inácia Arrais de Alencar Silva, José Rolim 
Filho e Orlando Antonio Pereira. Ao iniciar os trabalhos, houve uma benção 
por parte do Padre Paulo como também pelo Pastor Marcos, para que o ano 
legislativo seja produtivo, cheio de paz e entendimento entre os presentes e os 
Poderes constituídos. Em seguida, o Senhor Presidente ordenou a chamada 
nominal dos Vereadores e havendo número legal, declarou aberta a reunião. 
EXPEDIENTE: Comunicado encaminhado a Mesa Diretora informando 
que o Vereador Cícero Meneses Macedo será o Líder da Bancada de 
Oposição para o vigente exercício. PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 
001/2017 DE AUTORIA DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE MISSÃO VELHA, ESTADO DO CEARÁ, DATADO DE 26 DE JANEIRO 
DE 2017 EM QUE “INDICA OS NOMES PARA COMPOR AS COMISSÕES 
TÉCNICAS PERMANENTES DA  CÂMARA MUNICIPAL DE MISSÃO 
VELHA, ESTADO DO CEARÁ, PARA O BIÊNIO 2017/2018 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”, PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 002/2017, DE 
AUTORIA DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MISSÃO 
VELHA, ESTADO DO CEARÁ, DATADO DE 26 DE JANEIRO DO ANO EM 
CURSO QUE “ALTERA O DIA E HORÁRIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, 
DA F0RMA QUE INDICA PARA AS QUARTAS FEIRAS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”,  Requerimentos Escritos: Ver. Francisco Rafael 
Tavares de Luna: Ofício ao Chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando o 
envio dos nomes e contatos telefônicos dos Secretários Municipais recém-
nomeados. Ver. José Nairton Macedo Costa: Ofício a Secretária Municipal 
de Saúde solicitando informações a cerca do Plano Municipal de Combate ao 
Mosquito aedes aegypti, pois com o inicio das chuvas na região, se faz 
necessário erradicar esse vetor transmissor da dengue, zica e chikungunya. 
Requerimentos Verbais: Verª Inácia Arrais de Alencar Silva: Ao se 
pronunciar, a Edil apresentou uma mensagem de boas vindas sobre inicio do 
Período Legislativo,  invocando o Divino Espírito Santo sua proteção e 
sabedoria, de São José e Maria Santíssima para que haja um trabalho de 
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cooperação e ajuda ao próximo procurando sentir as reais necessidades da 
população. Prosseguindo, a Parlamentar pediu que fosse encaminhado Ofício ao 
Sr. Prefeito Municipal, solicitando providências relacionadas ao córrego que tem 
inicio na Praça José Macedo Coelho (Av. Luiz Maia), desaguando na Rua José 
Mariano da Silva no Conjunto Habitacional Gran-Ville; Ofício de Pesar aos 
familiares do Sr. Antonio Pereira de Jesus, falecido recentemente e que residia 
na Rua São José, nesta cidade. ORDEM DO DIA: Antes do inicio da votação 
das Proposições, a Mesa Diretora concedeu vistas do Projeto de Resolução N.º 
001/2017 ao Vereador George Fechine Tavares para que o mesmo, juntamente 
com sua Bancada fizessem alterações quanto a colocação dos membros nas 
Comissões Competentes, em seguida foram aprovados por unanimidade os 
Requerimentos Escritos e Verbais. PALAVRA FACULTADA: Ver. José 
Nairton Macedo Costa: saudou a todos, ao iniciar suas palavras o Edil falou 
sobre a missão que é ser Vereador na colaboração do desenvolvimento do 
Município, enaltecendo a mensagem apresentada pela Colega D. Nazinha, onde 
devemos buscar unir esforços para que durante esses 04 (quatro) anos 
proporcionar realizações e dar oportunidades de termos uma Missão Velha(CE) 
orgulho de todos os dias. Prosseguindo no seu discurso o Vereador falou 
também a cerca da Legislatura passada, dizendo que os interesses da nossa 
cidade estava sempre em primeiro plano, tudo era discutido e debatido,  enfim 
houve divergências,  como também se convergiram em muitas coisas e é isso 
que se espera hoje, mesmo na condição de Oposição, a missão é continuar com 
essa mesma proposta. Continuando na sua participação, o Parlamentar disse 
que foi procurado pelo Sr. Robênio Sobreira que fez um relato da incidência de 
casos de calazar em animais e pessoas, tendo citado o sacrifício de um 
cachorro de sua propriedade e em tempo solicitou as autoridades sanitárias que 
intensificassem o combate ao mosquito transmissor e o recolhimento de cães 
que vivem soltos nas nossas ruas, causando essa grave doença. Para finalizar, 
falou a cerca do Requerimento apresentado no Expediente, pois a preocupação 
com a dengue e as outras mazelas transmitidas pelo mosquito aedes aegypti 
tendem a aparecer nesse período chuvoso e o alerta é necessário para que se 
tomem providências, evitando um surto em nosso Município. Ver. José Rolim 
Filho: saudou a todos, foi breve na sua participação parabenizando os 
presentes, em especial agradeceu a Deus por mais uma oportunidade de fazer 
parte do Legislativo Municipal e pediu que fosse iluminado com o dom da 
sabedoria para distinguir o certo e o errado, pois está presente para somar, e 
nunca dividir, contribuindo com os destinos da nossa terra. Ver. Eduardo 
Honorato Paulo:  saudou a todos, de inicio falou sobre a responsabilidade 
que recai a todos os componentes do Legislativo Municipal, dado pelo povo 
através do mandato eletivo e se faz necessário a contribuição efetiva de cada 
um para melhorar a vida do povo de Missão Velha(CE). Continuando o Edil 
disse que foi eleito com  a maioria de votos provenientes da zona rural, mais 
especificamente de trabalhadores e trabalhadoras rurais, pessoas essas menos 
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favorecidas financeiramente e com consequência disso, são também menos 
assistidos pelo Poder Público e cabe a cada Vereador tê-los com um olhar 
diferenciado. Prosseguindo na sua fala, o Vereador Eduardo pediu que todos 
honrem o mandato, que a Oposição não seja apenas para dizer não, que votem 
e pensem no que é melhor para a nossa cidade e, da mesma forma a Situação, 
que não sejam apenas para dizer sim. Nós somos poderes independentes e 
precisamos ter o nosso posicionamento sempre a favor da população com mais 
zelo, e olhando sempre para os mais humildes e que daqui a 04 (quatro) anos 
possamos andar na rua de cabeça erguida falando que fizemos a nossa parte 
dando a contribuição como legislador desse Município. Ver. George Fechine 
Tavares: saúdo a todos, ao iniciar suas palavras, disse que é um prazer poder 
estar aqui por mais 04 (quatro) anos juntamente com os demais, pois vale a 
pena essa batalha árdua e satisfatória quando estamos ao lado do povo, sábias 
foram as palavras dos Colegas Nairton e Eduardo, pois temos que trabalhar 
realmente pela população, esquecendo o lado político e votar sempre pensando 
no bem coletivo, somente assim teremos uma cidade próspera com melhor 
saúde e educação para as futuras gerações. Para finalizar a sua participação 
George Tavares pediu união no Legislativo para que a nossa Missão Velha(CE) 
tenha dias melhores.   Ver. Cícero Meneses Macedo: saudando a todos, 
externou os votos de boas vindas aos novos Colegas Parlamentares e falou 
para eles e a plateia da sua vida de Vereador, relatando que já foi oposição, 
situação e hoje novamente oposição, mas que é conhecedor das dificuldades 
em administrar o Município de Missão Velha(CE) com os recursos que têm, os 
parcelamentos de dívidas,  a falta de indústria e consequentemente a falta de 
emprego e o que precisamos, seguindo as palavras do padre e do pastor, é 
governar e olhar para todos, sou o líder da Oposição, estou aberto ao diálogo, 
pois os Projetos virão e é preciso sentar Situação e Oposição para discuti-los.  

Ver. Francisco Rafael Tavares de Luna, Sem oradores e Nada mais a 
tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos desta Sessão, do 
que para constar, eu, Eduardo Honorato Paulo, como 1º Secretário 
fiz digitar a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai 
devidamente assinada. Missão Velha(CE), 26 de janeiro de 2017. 

 
 
 

           Francisco Rafael Tavares de Luna                  Eduardo Honorato Paulo 

                             Presidente                                               1º Secretário 
 

 


