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PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
ESTADO DO CEARÁ 

PALÁCIO JOSÉ CORREIA LIMA 
C N PJ : 1247733710001-73 

Ata da 39a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Missão Velha, Estado do Ceará, 2° Período Legislativo do 
ano 2019. 
https:l/www.facebook.com/camaramissaovelhalvideos/437897133560252/  

Aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezenove 
(2019), às 15h00min, na Sede Própria da Câmara Municipal — Palácio José 
Correia Lima, sito nesta Cidade, na Rua Padre Cícero, S¡Na. Centro, 
presentes os Senhores Vereadores: José Nairton Macedo Costa — 
Presidente, Cícero Meneses Macedo — Vice Presidente, Eduardo 
Honorato Paulo — 1° Secretário, Alberto Pinheiro Roberto — 2° 
Secretário, Antônio Rodrigues Roberto, Cícero Antônio Macedo 
Santana, Francisco de Assis Borges Landim, Francisco Rafael 
Tavares de Luna, Hernesto Silva Vasques, George Fechine Tavares, 
José Divanildo de Andrade, José Rolim Filho e Orlando Antônio 
Pereira. Iniciando os trabalhos com a recitação de um Pai Nosso e uma Ave 
Maria, em seguida o Sr. 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: REQUERIMENTOS ESCRITOS: Ver. Eduardo Honorato 
Paulo:  Ofícios endereçados para o Chefe do Poder Executivo fazendo-se 
acompanhar de cópias para diversas secretarias do Município, a saber: 
Informações acerca de ações planejadas no combate ao desemprego que ora 
é crescente no nosso Pais; Relação das UBS's com atendimento 
odontológico; Relação de contratos de obras com termos aditivos desde 
janeiro de 2017 (dois mil e dezessete) até a presente data; Relação de todos 
os veículos da frota do Município que estão em condições de uso como 
também outras informações contidas no texto do Expediente.  Ver. José 
Rolim Filho:  Ofício endereçado para o Presidente da Associação da Vila 
Joaca Rolim parabenizando-o, em nome da comunidade, os últimos 
benefícios que chegaram até aquela localidade.  REQUERIMENTOS 
VERBAIS: Ver. Georae Fechine Tavares:  Ofício endereçado para o 
DEMUTRAN solicitando a retirada de veículos abandonados em avenidas e 
ruas da nossa cidade, em especial atenção com um ônibus estacionado h' 
vários meses na Rua Dom Bosco cujo relato dos moradores está n o 
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utilizado como ponto de utilização de drogas. Ver. José Rolim Filho: Ofício 
para o setor responsável da Prefeitura Municipal pedindo a realização de 
serviço de manutenção na estrada de acesso ao Distrito de Missão Nova 
como também uma visita técnica na ponte localizada na estrada rural do Sítio 
Tapera. Ver. José Divanildo de Andrade: Ofício para o Gestor da 
Secretaria de Infraestrutura pedindo a colocação de uma caixa de energia na 
Praça Monsenhor Horácio (Praça da Matriz). Ver. Francisco de Assis 
Borcies Landim: Ofício para a regional do SISAR solicitando esforços no 
sentido de viabilizar o fornecimento de água para 10 (dez) residências 
localizadas na comunidade rural do Sítio Manga, até porque existe todo o 
sistema de abastecimento pronto, porém a água não chega até essas casas. 
Ver. Francisco Rafael Tavares de Luna: Ofício para o setor de urbanismo 
da Prefeitura Municipal pedindo a realização de coleta nas ruas do Conjunto 
Habitacional Gildo Rodrigues Brandão como também na Vila Joaca Rolim e no 
Sítio Saco, região do Distrito de Missão Nova. Ver. Eduardo Honorato 
Paulo: Ofícios endereçados para o Prefeito Municipal, fazendo-se 
acompanhar de cópias para diversas Secretarias, a saber: Reforma do 
terminal rodoviário; Calçamento na Rua Ruy Lacerda no Bairro Novo Milênio; 
Iluminação na Vila do Matadouro e Rua José Mariano da Silva localizada no 
Loteamento Granvile; Projeto de Lei beneficiando com o adicional de 
insalubridade várias categorias de servidores; Ofício para o Secretário do 
Meio Ambiente Marley Macedo solicitando o mapeamento e combate de 
queimadas na região da Serra do Araripe em nosso Município. Ver. José 
Nairton Macedo Costa: Ofício para o Prefeito Municipal pedindo a 
realização de um levantamento em todas as ruas e avenidas da nossa cidade 
que tenham deficiência na pavimentação e iluminação pública e posterior 
realização de manutenção dos referidos serviços. ORDEM DO DIA: Foram 
apreciados, votados e aprovados por unanimidade todos os Requerimentos 
solicitados no Expediente Legislativo. PALAVRA FACULTADA: Ver. 
Hernesto Silva Vasciues: saudando a todos, o Líder da Situação no 
Legislativo começou sua participação na Sessão de hoje falando sobre um 
tema que já vem sendo debatida durante algumas semanas atrás, mais 
precisamente sobre a obra da duplicação da CE-293 no tocante a divisória de 
concreto que separam as duas faixas, pois vem causando reclamações por 
parte de moradores de diversas localidades rurais as margens da referida 
rodovia, com ênfase a comunidade do Sítio Passagem de Pedras, embora, 
relatado antes, o problema não afeta os residentes do Sítio Brejinho, em 
Barbalha(CE), mas, o risco para acidentes são grandes e por ocasião da sua 
fala, citou dois fatos com condutores de motocicletas, inclusive um amig 
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que teve fratura em um dos braços, mas a causa foi a tentativa de cruzar na 
contramão em vez de usar o retorno existente. Prosseguindo no seu 
discurso, o Parlamentar Hernesto Vasques esclareceu para o público que não 
é fácil haver mudanças, já houve requerimentos, conversas pessoais com os 
engenheiros da obra, até mesmo o Prefeito Diego Gondim foi recebido em 
audiência pelo Secretário da Pasta Estadual, porém, tudo tem que ser tratado 
com bastante cautela, às vezes se melhora por um lado, logo depois 
aparecem às consequências e a nossa preocupação em conjunto com os 
demais Colegas é com a melhoria do nosso povo. Ver. George Fechine 
Tavares: cumprimentando a todos, o Edil ora com a palavra falou 
inicialmente sobre o evento do lançamento de um livro de autoria do 
historiador João Tavares Calixto Júnior no Salão Nobre desta Casa que conta 
a história de Isaias Arruda, primeiro prefeito da nossa Missão Velha(CE), 
embora tenha sido político, o livro retrata diversas passagens da vida 
daquele que foi considerado um abrigo de lampião. Prosseguindo, o 
Parlamentar ressaltou a importância do resgate da nossa história, pois, 
sabendo disso é que podemos melhorar o futuro do nosso povo, e por 
ocasião do assunto debatido, não se esqueceu de mencionar a escritora 
conterrânea Célia Magalhães sendo através de suas obras que podemos levar 
o nosso passado para o conhecimento dos estudantes da rede municipal e 
isso é muito importante, explorar livros nas salas de aula das escolas do 
nosso Município, pois temos uma riquíssima história. Para concluir o assunto, 
o Líder Minoritário falou da importância de haver uma semana dedicada ao 
estudo e debates dos livros que contam o nosso passado, em especial nas 
nossas escolas públicas. Prosseguindo no seu discurso, o Vereador George 
Fechine justiçou o pedido do seu Requerimento durante o Expediente 
Legislativo, cobrando uma maior atuação por parte do DEMUTRAN, haja vista 
o não cumprimento das leis de trânsito em Missão Velha(CE), citando alguns 
exemplos e que este órgão venha atuar, pelo menos, de forma educativa, 
embora que, em outras cidades, os condutores que por aqui trafegam, 
respeitam as leis relacionadas ao CTB. O Vereador Hernesto Vasques pediu 
um aparte para dizer que esse exemplo deveria ser seguido primeiramente 
por todos os Parlamentares, em especial, ao Edil José Rolim Filho que só 
trafega em sua moto sem usar capacete. Logo em seguida, José Rofim 
justificou dizendo que é puro esquecimento, pois tem uma agenda bastante 
cheia no atendimento com seu eleitorado. Retornando a falar, George 
Fechine novamente cobrou os agentes do DEMUTRAN educando os 
motoristas nas ruas da nossa cidade, ocasionalmente, reduzindo o númerq/ 
de ilícitos em relação às leis de trânsito. Em tempo, o Vereador7o)ryé 
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Fechine lamentou a falta de transparência do Estado com o nosso Município 
no que se refere à divisória de concreto na CE-293, pois até o presente 
momento ninguém sabe qual a solução será tomada para amenizar tantas 
reclamações. Ver. Francisco Rafael Tavares de Luna: saudou os 
presentes, o Líder Pedetista começou seu discurso falando da importância da 
participação popular no tocante as reivindicações que chegam para os 
Vereadores no intuito de solucionar os problemas, como foi exemplificado no 
caso do PSF XVI prontamente atendido pela Secretária de Saúde. 
Continuando, o Edil também fez parte dos oradores que falaram sobre a 
divisória de concreto na CE-293, desta vez, disse ter conversado com o corpo 
técnico responsável pela obra sendo informado que em toda parada de 
transporte coletivo vai haver uma abertura na mureta para a passagem de 
pedestres, no caso do Sítio Brejinho, em Barbalha(CE), a guarita de apoio 
aos passageiros já está construída e o mesmo vai acontecer nas outras 
localidades como era antes, embora o Parlamentar alertou sobre a questão 
da segurança dos pedestres no cruzamento da rodovia como foi ressaltado 
anteriormente pelo Líder da Situação, Vereador Hernesto Vasques. Dando 
seguimento no seu discurso, Rafael Moreira falou sobre 02 (duas) 
ambulâncias paradas a um bom tempo no estacionamento da Secretaria de 
Saúde, e por ocasião do seu pronunciamento, cobrou da Administração o 
reequipamento dos automóveis, patrimônio do nosso Município como 
também fez menção ao visível estado de depreciação das unidades escolares, 
haja vista a falta de uma estrutura adequada para um bom desempenho do 
trabalho por parte dos docentes e consequentemente atingir melhores 
índices educacionais. Ver. Cícero Meneses Macedo: saudou a todos, o 
Vice Presidente da Mesa Diretora usou do seu tempo regimental para falar 
sobre cultura, iniciando então corroborando com o discurso do Colega 
George Fechine quanto ao lançamento do livro Vida e Morte de Isaias Arruda, 
primeiro prefeito de Missão Velha(CE) construtor de um dos principais 
cartões postais, a Sede do Poder Executivo Municipal que após quase 100 
(cem) anos estão retirando com a originalidade da referida edificação através 
de uma reforma que ora é realizada pela atual Gestão. Prosseguindo, o Edil 
cobrou da Secretaria Municipal de Educação um maior empenho na 
divulgação da história de Missão Velha(CE) na rede pública de ensino, 
criando, se possível, uma disciplina para que os nossos filhos e netos venham 
a conhecer o nosso passado, exemplificando pelo hino municipal onde 
poucos sabem a letra. Para concluir o seu discurso, o Parlamentar disse que 
MiO Velha(CE) precisa conhecer a sua própria história, seja em livro, prosa 

em verso, pois temos um acervo importante que não tomarmos cuifiçIq 
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vai ficar esquecido e um povo sem passado é um povo sem presente. Em 
tempo, externou voto de pesar aos familiares da sogra do Sr. Edilson Ribeiro 
mais conhecido como Edilson Eletricista, falecida recentemente. Ver. 
Eduardo Honorato Paulo: cumprimentando os presentes, o Líder Petista 
apresentou diversos assuntos durante o seu pronunciamento, inicialmente 
falou sobre o envio de um Requerimento pedindo empenho no combate as 
queimadas que acontecem no território do nosso Município, existe a 
preocupação, pois causam um enorme prejuízo para a agricultura, fauna, a 
flora e, sobretudo na região onde estão acontecendo os incêndios, na Serra 
do Araripe, berço de nossas principais nascentes e isso é lamentável até 
porque as informações que nos chegam é que essa atividade se tornou 
constante aumentando a cada dia. Para concluir esse assunto, o Edil pediu 
ajuda para o órgão municipal responsável, a Secretaria de Meio Ambiente 
para somar esforços com outros entes constituídos buscando solucionar esse 
problema bastante grave que nos traz um prejuízo imensurável. 
Prosseguindo com o seu pronunciamento, o Líder Sindicalista falou mais uma 
vez de um assunto bastante discutido anteriormente, cobrou do Prefeito 
sensibilidade no envio, o quanto antes, de PL contemplando diversas 
categorias funcionais com o pagamento do adicional de insalubridade, haja 
vista ser uma garantia constitucional e esses profissionais merecem receber o 
que é de direito. Continuando na sua palavra facultada, o 10  Secretário da 
Mesa Diretora continuou recorrente nos seus assuntos, desta vez a 
iluminação pública entoou no seu microfone cobrando a instalação de 
luminárias e acessórios na Rua José Mariano da Silva, localizada no 
Loteamento Granvile, embora seja um assunto repetitivo, o que chamou a 
atenção do Representante do povo foi a falta de matéria prima para a 
execução do serviço, conforme informado através de um servidor da 
Secretaria de Infraestrutura, algo inaceitável até porque o Município de 
Missão Velha(CE) já arrecadou mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
reais) com a CIP durante a atual Gestão conforme dados disponibilizados no 
Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Dando 
sequência no assunto, o Edil disse lamentar essa situação, até porque é um 
direito da comunidade ter esse serviço e o mais intrigante é o pagamento da 
taxa mensalmente sem ao menos ter uma luz acesa em frente de sua 
residência, como é o caso do morador da localidade acima mencionada, ao 
mesmo tempo o Vereador disse se espantar dos gastos com festas, pois a 
Prefeitura chega a pagar o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para 
uma banda de forró, deixando de fazer a manutenção com a iluminação nas 

f ) 	avenidas e ruas, um grande absurdo e uma falta de respeito çrn , 
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população. Ver. José Nairton Macedo Costa: saudou os presentes, o 
Parlamentar iniciou sua participação comentando a respeito da divisória de 
concreto na CE-293 que separam as duas faixas de rolamento, no tocante a 
segurança dos pedestres como também na capacidade profissional dos 
engenheiros que ali estão executando os serviços. Prosseguindo, o 
Presidente da Mesa disse que foi até a parada de transporte coletivo que fica 
na entrada do Sítio Brejinho em Barbalha(CE) e constatou que aquela 
passagem de um lado para o outro é bastante perigoso, pondo em risco a 
vida de quem cruza a referida rodovia, mas, no discurso do Colega Rafael 
Moreira, ele nos trouxe a informação que em breve, haverá uma solução 
para tão debatido assunto. Dando prosseguimento na sua palavra facultada, 
o Vereador José Nairton fez menção a sua participação no lançamento do 
livro da história de vida de Isaias Arruda, um homem que não media 
distancia para realizar suas conquistas, até mesmo fazendo uso da força para 
almejar seus ideais, foi assim, desta forma que ascendeu ao Poder Executivo 
numa época onde o diálogo era restrito entre as partes, inclusive rompendo 
com a própria família, fato que em breve veio anteceder o seu precoce 
desaparecimento. Para concluir o seu discurso na Sessão de hoje, o 
Presidente teceu palavras sobre um assunto tema de debates aqui no 
Plenário da Câmara, o nosso trânsito, sobretudo na falta de educação de 
alguns condutores que colocam em risco a vida de pedestres e demais 
motoristas, porém, com um comportamento adverso quando estão 
transitando por outras cidades e na oportunidade, citou o exemplo, como 
testemunha, de um motoqueiro residente em nossa cidade que obedeceu 
toda a sinalização em Juazeiro do Norte(CE) mas quando adentrou na nossa 
zona urbana, a primeira coisa que fez foi avançar o sinal vermelho próximo 
da Prefeitura, isso é lamentável, um mau exemplo que tenho batido desde 
quando foram colocados os semáforos nas nossas ruas, falta em nós 
educação, ressaltou o Edil em seu discurso. Para terminar esse assunto, o 
Parlamentar disse que tudo depende de cada um para haver uma melhora, 
não colocando em risco a própria vida ou de outrem, pois quando não 
mudarmos a nossa maneira de ser, vamos continuar ouvindo Vereadores e 
cidadãos de bem reclamando do trânsito em Missão Velha(CE). Finalizando 
sua participação, o Presidente Nairton Macedo corroborou com as palavras 
do Colega Vereador Cícero Meneses quando pediu para haver um maior 
incentivo histórico cultural a cerca do passado do nosso Município na rede 
pública de ensino, pois temos livros disponíveis e escritores capacitados, 

/ como é o caso da historiadora Célia Magalhães e o memorialista João Bosco 
André, uma história rica e belíssima, herança a ser deixada para os ngssqs 
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filhos e netos. Sem oradores e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente 
deu por encerrado os trabalhos, do que para constar, eu, Eduardo 
Honorato Paulo, como 10  Secretário fiz digitar a presente Ata, que 
depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Missão 
Velha(CE), 04 de dezembro de 2019. 

;À 

José PfrtoirMacedo Costa 
	

Pau( / 
V Presidente 
	 10 Secretário 

Rua Padre Cícero, sln°. - Bairro Centro - Missão Velha - CE CEP 63200-000 	7 
Fone/Fax: (88) 3542-1116/ E-mail: camaramissaoveIhagmaiI.com  

Site: www.camaramissaovelha.ce.qov.br  


