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Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Missão 
Velha, Estado do Ceará, 1º Período Legislativo do ano 2017. 
 
 

Aos dois (02) dias do mês de fevereiro 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. Iniciando a Sessão com a recitação de um 
Pai Nosso e uma Ave Maria, o  Senhor Presidente, ordenou a chamada nominal 
dos Vereadores e havendo número legal, declarou aberta a reunião autorizando 
a leitura da Ata da Sessão anterior que foi aprovada por unanimidade. 
EXPEDIENTE: Foram lidas as correspondências expedidas e recebidas. 
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”, Requerimentos 
Escritos: Ver. Francisco Rafael Tavares de Luna: Ofício ao Secretário de 
Infraestrutura, o Sr. Fran Cruz solicitando a substituição de lâmpadas 
queimadas na zona urbana do nosso Município. Ver. José Nairton Macedo 
Costa: Ofício ao Secretário Municipal de Infraestrutura solicitando calçamento 
em pedra tosca na Rua Maria Bernadete Gonçalves, em anexo, abaixo assinado 
dos moradores da referida via; Ofício a Coordenadora da Vigilância 
Epidemiológica solicitando providências quanto à apreensão de cães vadios em 
nossas ruas, pois é visível o grande número desses animais soltos, causando 
doenças a nossa população. Requerimentos Verbais: Verª Inácia Arrais 
de Alencar Silva: Ofício de Pesar extensivo aos familiares da Professora Hilma 
Freire, recentemente falecida. Ver. José Rolim Filho: Ofício ao Chefe do 
Poder Executivo Municipal solicitando a construção de duas praças, uma nas 
proximidades da Capela do Distrito de Missão Nova e outra na Capela de São 
Francisco, no Sítio Riacho Seco deste Município; Ofício a Delegacia Operacional 
do DER/CE em seu escritório na cidade do Crato(CE) solicitando a colocação de 
placas indicativas referentes à divisa do nosso Município com os demais, em 
seus limites fronteiriços; Ofício ao mesmo órgão pedindo providências quanto a 
apreensão de animais na CE-153, no trecho compreendido entre a cidade de 
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Missão Velha até o Distrito de Jamacaru neste Município.  ORDEM DO DIA: 
Foram votados e aprovados por unanimidade as Matérias apresentadas no 
Expediente. PALAVRA FACULTADA: Ver. José Nairton Macedo Costa: 
saudando a todos, o Edil iniciou suas palavras falando a respeito da incidência 
de cães com aparência de calazar em nossas ruas, pois também foi procurado 
por um cidadão Robênio Sobreira que mora nas proximidades da linha férrea e 
o levou até lá mostrando um cadela com um aspecto bastante lamentável e 
esses foram os motivos que o Parlamentar encontrou para pedir através de 
Requerimento providências quanto à captura desses animais. Continuando na 
sua fala, o Vereador Nairton também justificou o seu outro Requerimento, no 
qual solicita providências na construção de calçamento na Rua Maria Bernadete 
Gonçalves, pois os moradores o procuraram através de um abaixo assinado, 
demonstrando a preocupação com as primeiras chuvas que já causaram 
transtornos dificultando o acesso de carros e motos, o Edil estendeu o seu 
discurso nos consertos de vazamentos realizados pela CAGECE que deixam as 
vias danificadas, pois não deixam as ruas como eram antes. Prosseguindo o 
Parlamentar teceu palavras sobre a educadora recém-falecida a Sra. Hilma 
Freire que em vida não mediu esforços em levar o hábito da leitura a quem a 
procurasse, proporcionando até mesmo a criação de uma biblioteca, era uma 
incentivadora do nosso folclore e cultura popular, chegando até a propor a 
criação de uma semana cultural denominada de Poeta Bil Pereira, para finalizar 
o assunto, o Vereador lamentou o número insignificante de pessoas que 
participaram do cortejo, visto a importância da pessoa em vida. Ver. Eduardo 
Honorato Paulo: saudou a todos, o Parlamentar ocupou a Tribuna para falar 
sobre uma das maiores conquistas sindicais, a Lei N.º 11947/09 que trata do 
programa nacional de alimentação escolar – PNAE garantindo investimentos 
dos recursos municipais com aquisição de produtos provenientes da agricultura 
familiar para compor o cardápio da merenda escolar  que traz uma alimentação 
mais saudável para os nossos alunos, sendo um ponto importante a ser 
ressaltado. Continuando na sua fala, o Vereador Eduardo Honorato, também se 
apresentou como líder sindical, principalmente junto aos trabalhadores e 
trabalhadoras rurais,  cobrou uma maior atenção dos gestores quanto ao 
programa,  pois apesar do percentual mínimo ser aplicado, a referida Lei não 
impõe limites, podendo chegar até os 100% (cem por cento) fortalecendo ainda 
mais a agricultura e a alimentação escolar dos nossos alunos. Fez suas críticas, 
porque já existe previsão de chamada pública através da atual administração e 
somente será adquirido o mínimo exigido na Lei e em sua opinião faz-se 
necessário a formação de uma comissão para sensibilizar os gestores a 
adquirirem bem mais, pois o nosso Município tem reais condições de fornecer 
muito além do que isso. Ver. Cícero Meneses Macedo:  saudou a todos, de 
inicio disse está feliz quanto ao saldo bancário que o nosso Município tem em 
conta hoje, pois acessando os portais de transparências, na conta do FUNDEB 
viu o montante de R$ 1.257.300,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e sete 
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mil, trezentos reais) somados aos valores da repatriação no valor de R$ 
1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), pois uma parte desse dinheiro 
é para pagamento de folhas de servidores, podemos dizer que o mês de 
dezembro da educação já está garantido sem haver parcelamentos e lembrou 
que a conta é do Município e não do gestor. Continuando o Parlamentar Cícero 
Meneses trouxe para o debate a reclamação de uma servidora municipal que ao 
completar aniversário no mês de janeiro próximo passado não foi contemplada 
pela Lei Municipal N.º 185/2013 que beneficia com 50% (cinquenta por cento) 
do 13º salário o servidor no mês de seu natalício e o Edil Cícero disse que vai 
colher as devidas informações a cerca deste fato, pois se é lei é para ser 
cumprida. Para finalizar, agradeceu a confiabilidade da sua Bancada ao ser 
indicado como representante da mesma para representar os servidores públicos 
juntamente com o Sindicato, nas futuras negociações salariais, parabenizou o 
Colega George Fechine por ter sido indicado como líder da Situação, bem como 
o Edil Cícero Macedo Santana que assumiu o cargo de Secretário de Governo. 
Ver. George Fechine Tavares: saudou a todos, ao iniciar sua participação na 
Sessão Legislativa que ora se realiza o líder da Situação agradeceu aos seus 
pares a indicação para ser a voz do Executivo na Câmara Municipal, pois logo 
no primeiro dia de governo qualquer administração já sofre com críticas. Ao 
falar da nomeação do Colega Cícero Antônio Santana, o Edil disse que será de 
grande ajuda o diálogo com o Legislativo já que o mesmo assumiu a Secretaria 
de Governo e Articulação. Prosseguindo em sua fala o Parlamentar trouxe para 
a discussão a informação de que neste ano não vai haver a tradicional 
caminhada do pau da bandeira da festa do Padroeiro São José, a decisão vem 
da igreja e ainda não comunicou oficialmente a nossa sociedade, porém o Líder 
do Governo pediu empenho de todos, Situação e Oposição para conversar com 
o Padre Ivo, mostrando que se trata de um evento além do religioso, já se 
tornou cultura e deve ser mantido, como também move a economia de muitos 
pais de famílias de nossa cidade.  O Vereador Presidente Rafael Tavares pediu 
um aparte para perguntar ao Colega George se a decisão era da igreja ou da 
justiça e obteve a resposta de que se tratava de uma decisão oriunda da 
paróquia local. Prosseguindo o Parlamentar falou a cerca do assunto 
apresentado pelo Vereador Eduardo Honorato dizendo que o objetivo da 
administração é alcançar índices mais elevados, chegando aos 100% (cem por 
cento) e disse que houve uma regressão, caindo de um patamar bem favorável 
para cerca de 5% (cinco por cento) nos últimos anos, não alcançando nem o 
mínimo estipulado na Lei e em tempo enalteceu a atual administração, pois já 
inicia com a meta de 30% (trinta por cento). O Vereador Eduardo Honorato 
pediu um aparte e disse que a falta de compromisso é de todos quanto ao  
fortalecimento da aquisição de produtos provenientes agricultura familiar, 
começa com o percentual mínimo exigido, o que poderia ser mais, pois o 
recurso é para isso e não onera em nada o Município. Voltando a falar, o 
Parlamentar George disse que também conversou com a Secretária de 
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Educação e é meta, juntamente com a Secretaria de Agricultura é aumentar 
esse percentual, como também fortalecer a agricultura familiar. O Vereador 
Cícero Meneses pediu um aparte e contestou os dados apresentados pelo 
Colega, dizendo que a agricultura familiar na Gestão passada foi bem valorizada 
em relação aos governos anteriores, até uma feira foi criada e se realiza no 
Calçadão, o aumento de agricultores pronafianos que forneciam alimentos, 
triplicou como também a Agencia do Banco do Brasil local em relação as demais 
do Cariri que libera créditos para esse fim é a maior em volume de negócios. 
Retornando as suas palavras o Vereador George Fechine disse que em números 
não é isso aí e se não houve um enfraquecimento, faltou organização para que 
todo esse aparato informado surtisse efeito. 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), 02 de fevereiro de 2017. 

 
 
 

           Francisco Rafael Tavares de Luna                  Eduardo Honorato Paulo 
                             Presidente                                               1º Secretário 

 

 


