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PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
ESTADO DO CEARÁ 

PALÁCIO JOSÉ CORREIA LIMA 
CNPJ: 12477337/0001-73 

Ata da 40  Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Missão 
Velha, Estado do Ceará, 20  Período Legislativo do ano 2019. 
https://www.facebook.com/camaramjssaovelha/vjdeos/508549679749206/  

Aos 11 (onze) 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/N°. Centro, presentes os 
Senhores Vereadores: José Nairton Macedo Costa - Presidente, Cícero 
Meneses Macedo - Vice Presidente, Eduardo Honorato Paulo - 1 
Secretário, Alberto Pinheiro Roberto - 20  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: PROCESSO LEGISLATIVO 
N° 012/2019, DE AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

IOVEL DOADO NA LEI N° 015/08 E DA 
PROCESSO LEGISLATIVO N° 013/2019, 

LEGISLATIVO N° 038/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ 
NAIRTON MACEDO COSTA. DATADO DE 11 DE DEZEMBRO DO ANO 

IDAO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS". Projetos encaminha dgspafa 
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as Comissões constituídas da Câmara Municipal. PROJETO PARA 
VOTACÃO: PROCESSO LEGISLATIVO N° 009/2019, DE AUTORIA DO 
CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DATADO DE 27 DE 
Cr1PADDft n= 51110 ('luA URlTA. "CTTPIAA A D('ETTA e CIrVA A 

PARA O EXERCIdO FINANCEIRO DE 2020", Matéria acompanhada do 
Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor como 
também de Emedas: Supressivas e Modificativas; REQUERIMENTOS 
ESCRITOS: Ver. Eduardo Honorato Paulo: Ofícios endereçados ao Chefe 
do Executivo Municipal fazendo-se acompanhar de cópias para diversas 
Secretarias do Município, a saber: Informações a respeito da destinação dos 
valores arrecadados com multas de transito em nossa cidade desde o ano de 
2017 (dois mil e dezessete) até a presente data; Informações sobre os 
repasses financeiros para o Hospital Geral de Brejo Santo(CE) e Hospital 
Santo Antônio de Barbalha(CE); Informação a respeito do cumprimento da 
Recomendação do MPCE N° 02/2019 que trata da destinação do lixão 
localizado nos arredores da nossa cidade, Expediente em igual teor para o 
representante do MP em nossa Comarca. Ver. José Nairton Macedo 
Costa: Ofício endereçado ao 100  Distrito Operacional da SOP na cidade do 
Crato(CE) pedindo urgentes providencias na realização de serviço de 
pavimentação asfáltica na CE-292 - (tapa buracos), tendo como referencia o 
Sítio Carnaúba dos Vasques no território do nosso Município. 
REQUERIMENTOS VERBAIS: Ver. Francisco de Assis Borpes Landim: 
Ofício agradecendo o gerente local da construtora CORAL, o Sr. Eusébio 
Rodovalho de Alencar pela ação corretiva no nível da pavimentação asfáltica 
na confluência das CE's 153 com a 293; Ofício de pesar endereçado aos 
familiares de Francisco Irlando Alves Barros falecido recentemente em nosso 
Município; Oficio parabenizando o Prefeito Municipal em virtude da 
inauguração da quadra coberta no Distrito do Quimami. Ver. José Rolim 
Filho: Ofício para o Gestor da Secretaria de Infraestrutura solicitando a 
colocação de luminárias na Rua Francisco Ney Esmeraldo no Bairro Novo 
Milênio como também a recuperação da estrada de acesso ao Sítio Grossos; 
Ofício agradecendo a equipe do SISAR Regional Cariri pelo restabelecimento 
do abastecimento de água no Sítio Manga, zona rural do nosso Município. 
Ver. Francisco Rafael Tavares de Luna: Ofício para o Gestor da Pasta da 
Infraestrutura pedindo providencias no conserto do alambrado da quadra 
localizada na praça José Macedo Coelho como também a colocação de 
iluminação pública na Rua Francisco Januário Pereira nas proximidades da 
Capela no Loteamento Preto de LourdivaL Ver. Cícero Meneses Ma&to' 
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Ofício para o Secretário responsável pela Infraestrutura solicitando a 
instalação de iluminação pública na Rua Sebastião Pereira Cruz Neto, no 
Loteamento Rubens Arrais Maia de nossa cidade. Ver. José Divanildo de 
Andrade: Ofício de pesar endereçado aos familiares de Otacílio Lopes de 
Figueiredo falecido na ultima sexta feira, dia 06/12/2019; Ofício para o 
Escritório local da empresa ENEL solicitando a instalação de rede de energia 
elétrica na Rua Juraci Macedo Fechine no Distrito de Jamacaru. Ver. 
Eduardo Honorato Paulo: Ofício para o Chefe do Poder Executivo fazendo-
se acompanhar de cópias para diversas Secretarias, a saber: instalação de 
luminárias nos Sítios: Terra Dura e Pontal da Serra bem como o 
restabelecimento da iluminação pública na Av. Cel. José Dantas, no trecho 
compreendido entre o popular Bar do "Mantegão" e o Hospital Geral da 
nossa cidade; Ofício endereçado ao Destacamento da PMCE solicitando a 
presença do contingente policial no Distrito de Jamacaru por ocasião da 
celebração dos festejos alusivos a Santa Luzia. ORDEM DO DIA: foi 
submetido ao crivo do Pleno da Casa do Povo, o PROCESSO LEGISLATIVO 
N° 009/2019, DE AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

2020 para votação em 10  (primeiro) turno, conforme o RI deste Poder, 
foram analisadas 02 (duas) Emendas supressivas e 01 (uma) Emenda 
modificativa, que estavam acostadas a Matéria ora em debate, após as 
discussões de praxe, foi aprovada por maioria de votos todas as Emendas 
apresentadas em conjunto com o Projeto de Lei aprovado por unanimidade 
dos presentes. Em seguida foram submetidos e aprovados todos os 
Requerimentos apresentados durante o Expediente legislativo. 
PALAVRA FACULTADA: Ver. José Rolim Filho: saudou a todos, foi 
breve com suas palavras cobrando da Administração Municipal urgência na 
recuperação da estrada de acesso ao Sítio Grossos, zona rural do nosso 
Município até porque existe maquinário a disposição como também a verba a 
ser aplicada pertence ao povo, o dinheiro é público. Ver. Cícero Antônio 
Macedo Santana: saudando os presentes, o Edil componente da Bancada 
Situacionista fez uso do microfone para falar sobre a inauguração da quadra 
coberta no Distrito do Quimami no próximo domingo e na ocasião agradeceu 
ao Prefeito Diego Feitosa em nome dos moradores da referida localidade a 
concretização desse sonho, como também informou a todos que a cobrança 
feita pelo Colega José Rolim vai se realizada, pois o Líder da Bancada Ver. 
Hernesto Vasques já esteve com o Prefeito fazendo uma visita o_ftiq 
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Grossos. Para concluir, o Parlamentar enalteceu as várias localidades onde 
estão sendo realizadas melhorias na infraestrutura, no caso da Vila Joaca 
Rolim e no Distrito da Gameleira de São Sebastião. Ver. Francisco Rafael 
Tavares de Luna: cumprimentando os presentes, o Líder do PDT usou seu 
tempo regimental para falar sobre diversos assuntos, iniciou então 
justificando os requerimentos solicitados, o primeiro, trará do pedido de 
recuperação do alambrado da quadra localizada na Praça José Macedo 
Coelho e o outro, sobre o serviço de iluminação pública bastante cobrado 
pelos Vereadores e o povo em geral, e por ocasião do assunto, fez um relato 
de uma residente que solicitou a instalação de luminárias ao Secretário de 
Infraestrutura e o mesmo a orientou em falar com o Prefeito Municipal. 
Prosseguindo no assunto, o Edil disse que essa não é a maneira de uma 
Administração trabalhar, pois, de que serve exercer uma função importante, 
ser Secretário do Município e tudo ter que pedir para o Prefeito? Indagou o 
Vereador Rafael Moreira em seu discurso dizendo também que é até difícil o 
cidadão encontrar o Chefe do Executivo devido a imensidão de afazeres que 
a função proporciona, enfim, o Líder do PDT pediu que o Secretário reveja 
esse pensamento. Dando sequência na sua participação, o Vereador Rafael 
teceu comentários sobre a reforma da previdência estadual enviada pelo 
Governador Camilo Santana para a Assembleia Legislativa e na opinião do 
Edil, essa proposta deve ser bastante discutida, haja vista que a atual 
legislação previdenciária, a nível federal, foi muito criticada durante a sua 
tramitação no Congresso Nacional. O Vereador Cícero Meneses pediu um 
aparte para dizer que seria boa a classe trabalhadora e o Corpo Legislativo se 
reunirem para um amplo debate sobre o assunto, haja vista que até o mês 
de julho do próximo ano, o Estado ou Município que não modificar a sua lei 
previdenciária vai ficar impossibilitado de receber recursos advindos da 
União. Voltando a falar, o Líder Pedetista agradeceu o aparte falando que a 
discussão deve ser ampla, pois irá afetar principalmente os servidores 
próximos de uma aposentadoria. Finalizando, o Edil enalteceu o trabalho da 
Bancada do PDT na Câmara Municipal aliada ao discurso do Deputado 
Federal André Figueiredo que disponibilizou uma emenda parlamentar 
oriunda do Orçamento Geral da União para aquisição de 02 (dois) veículos a 
serem empregados na Secretaria de Trabalho e Assistência de Missão 
Velha(CE) e a verba já está devidamente creditada na conta. Ver. José 
Divanildo de Andrade: saudando os presentes, o Edil pertencente a 
Bancada de apoio ao Executivo na Câmara apresentou em seu discurso, 
assuntos diversos, iniciando pela notícia hoje vinculada na imprensa sobre a 
proposta da reforma previdenciária estadual e por ocasião do assuptÓ) o 
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Parlamentar José Divanildo que também representa muito bem a classe 
sindical rural do nosso Município disse esperar, por parte do Governo do 
Estado do Ceará, uma reforma discutida, não imitando o Governo Federal 
que enfiou goela abaixo a reforma da previdência social vindo a prejudicar 
principalmente o trabalhador de um modo geral. Prosseguindo no assunto, o 
Vereador ora com a palavra espera dos representantes do povo, os 
deputados estaduais, uma visão diferenciada juntamente com o Governo, no 
tocante ao diálogo com os sindicatos representativo das classes atingidas 
pela futura modificação previdenciária até porque o Governador Camilo 
Santana tem feito um Ceará diferente bem melhor para o povo cearense e 
que o mesmo consiga apresentar uma legislação que não traga prejuízos ao 
servidor estadual, pois, hoje sabemos o que estamos passando e o que 
vamos passar em se tratando da nova previdência social vinda do Governo 
Federal. Continuando com o seu tempo regimental, o Vereador fez menção 
ao serviço citado pelo Colega Francisco de Assis quanto a colocação de 
asfalto para nivelar a confluência da rodovia de acesso ao Distrito de 
Jamacaru onde veio a melhorar a trafegabilidade após a colocação de uma 
camada asfáltica, em seguida, o Edil enalteceu as diversas obras em 
andamento nas diversas regiões do nosso Município, em especial, a 
inauguração domingo vindouro da quadra coberta no Distrito do Quimami 
que vai proporcionar aos jovens daquela localidade uma ferramenta de lazer 
tão esperada como também, há de se aguardar a recuperação da estrada de 
acesso ao Sítio Grossos até porque o Líder da Bancada, Ver. Hernesto 
Vasques, esteve presente com o Prefeito Municipal visitando a localidade 
rural mencionada e por ocasião do assunto, também não deixou de 
mencionar a reforma da estrada do Sítio Duas Passagens, pois a gama de 
serviços é grande e muita coisa ainda tem que ser realizada. Dando 
sequência a sua participação na Sessão ora em andamento, o Edil Divanildo 
fez uma observação em um assunto bastante discutido neste Plenário, a 
iluminação pública, dizendo que já foram colocados mais de 700 (setecentos) 
braços de luz e apesar da arrecadação ter ultrapassado R$ 2.000.000,00 
(dois milhões de reais) durante o atual Governo, o que fica mensalmente 
para os cofres da Prefeitura, não passa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 
segundo informações do próprio Gestor Municipal, embora seja conhecedor 
que o serviço ofertado não está a contento, apesar do imposto pago 
mensalmente pelo contribuinte, mas alguma coisa nesse setor é realizada. 
Continuando, O Parlamentar disse que apesar dos elogios aos atos 
Administrativos, tem a consciência que há muito ainda a ser feito como está 
sendo agora, citando as novas instalações do centro cirúrgico do hospital 
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geral que vai ter a sua plena funcionalidade em breve em contramão com a 
situação da saúde pública do nosso País, exemplificando o caso de 06 (seis) 
hospitais no Estado do Rio de Janeiro que estão passando por um colapso 
financeiro. Concluindo a sua participação, José Divanildo disse que o papel 
do Vereador é cobrar, e quando as melhorias aparecem, é bom para todas as 
partes. Ver. Cícero Meneses Macedo: cumprimentando os presentes, o 
Vice Presidente da Mesa Diretora começou falando sobre os discursos dos 
Vereadores Francisco Rafael e José Divanildo no tocante a captação de 
recursos através das duas alas políticas, pois, isso traz enriquecimento e 
desenvolvimento para o nosso Município, sobre a emenda do Dep. Federal 
André Figueiredo enalteceu o trabalho dos seus Colegas de Bancada de 
Oposição que estão na Câmara para fiscalizar e ajudar o povo. Dando 
prosseguimento no seu discurso, o Parlamentar cobrou uma prestação de 
contas da CIP referente aos valores arrecadados durante a Gestão do 
Prefeito Diego Gondim, haja vista ser contraditório o que falam sobre receita 
e despesa e a reclamação é constante por parte da população que paga por 
um serviço que não tem. Prosseguindo, o Pedetista Cícero Meneses pediu 
providencias junto a Secretária de Saúde da qual solicitou melhorias no 
atendimento médico na UBS do Sítio Barreiras, haja vista as informações 
repassadas por parte dos residentes da localidade que comparecem ainda de 
madrugada na busca de obterem uma ficha para consulta médica. Sobre 
outro assunto discursado, o Vereador pediu o envio da relação dos servidores 
que serão contemplados com o adicional de insalubridade em nosso 
Município, principalmente os garis, pois, a solicitação prende-se ao fato de 
haver dado entrada nesta Casa de PL que vislumbra sobre o assunto como 
também opinou sobre a Matéria que prorroga o prazo para a construção do 
mini shopping por parte da Associação dos Microempreendedores de Missão 
Velha(CE). Dando sequência nos tópicos, o Edil parabenizou a comunidade 
do Sítio Mingú pela conquista de um poço profundo, mais uma ação da 
Bancada Oposicionista através das lideranças que trabalham naquela região 
serrana bem como fez menção ao Art. 13, Incisos 1 e II do Plano de Cargos e 
Carreiras do Magistério Municipal no tocante a interpretação quanto à 
solicitação de incorporação de 100 (cem) horas aulas, seja por ato 
administrativo, seja por questionamento judicial, pois consta na Lei Municipal 
esse direito a averbação ora mencionada no seu discurso. Para concluir, o 
Parlamentar não deixou de ressaltar a importância no debate da reforma da 
previdência que já chegou para os servidores do Estado do Ceará, a maldita 
reforma como assim batizou o Colega José Divanildo quando ocupa o seu 
microfone até porque a Lei foi editada de uma forma injusta tirando dequem 
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menos ganha, comparando o ganho da classe trabalhadora com os subsídios 
dos políticos e por ocasião do assunto, chamou a atenção do Poder Executivo 
e do sindicato representante dos funcionários do Município para iniciarem os 
debates a fim de prepararem a legislação a nível local. Em tempo, externou 
voto de pesar a tradicional família Maia radicada em nossa cidade que perdeu 
um dos seus filhos no dia de ontem. Ver. Eduardo Honorato Paulo: 
saudou a todos, o Edil começou sua participação na palavra facultada da 
Sessão de hoje comentando a cerca do PL que beneficia garis e auxiliares de 
serviços do nosso Município, Matéria importante dentro de um contesto de 
lutas já bastante antiga da categoria, onde já foram realizadas diversas 
solicitações nesse sentindo, inclusive na ultima Sessão. Continuando no 
assunto, o Sindicalista Eduardo Honorato ressaltou a importância de um 
Projeto que vem no sentido de valorizar e fortalecer a classe trabalhadora do 
nosso Município. Dando continuidade com o seu discurso, o Parlamentar fez 
uma breve explanação de suas fiscalizações in loca nas Unidades Básicas de 
Saúde, tanto na zona urbana como também na zona rural, e por ocasião 
desse assunto, informou a todos sobre um procedimento administrativo que 
o Ministério Público, através do seu representante da Comarca local, 
instaurou para apurar a deficiência no tocante o fornecimento de 
medicamentos na nossa rede pública, na opinião do Edil, um fato bastante 
grave, pois quem procura um posto de saúde objetivando adquirir um 
remédio é porque não tem dinheiro para comprá-lo e na grande maioria, a 
medicação é de uso contínuo no controle de diabetes e pressão arterial. 
Prosseguindo no assunto saúde pública, o Sindicalista Eduardo falou sobre a 
reclamação da população, em especial, o atendimento odontológico nos 
PSP5 até porque boa parte das unidades não tem esse serviço disponível, 
fato motivador de mais um procedimento administrativo em tramitação no 
MP local, solicitado através do Conselho Regional de Odontologia que 
evidenciou irregularidades na prestação do serviço aqui em Missão 
Velha(CE). Prosseguindo no uso do microfone, o 10  Secretário da Mesa 
Diretora comentou sobre o assunto anteriormente falado através dos Colegas 
Francisco Rafael e José Divanildo, mais precisamente sobre a reforma da 
previdência estadual, que por simetria, tem o mesmo modelo da reforma 
apresentada pelo Governo Federal, votada e aprovada no Congresso 
Nacional, tão maldosa é a proposta apresentada em nível de Estado, porém, 
ficarão de fora professores e policiais militares por terem regramento próprio 
o que vai dificultar a mobilização dos trabalhadores até porque quando 
fraciona, o movimento perde forças, ressaltou o Edil em seu discurso. Para 
concluir, Eduardo Honorato desejou melhorias na qualidade do atendítq 
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dos serviços públicos de nosso Município, principalmente na área da saúde. 
Ver. José Nairton Macedo Costa: cumprimentando a todos, o Presidente 
da Mesa Diretora abordou em seu discurso, diversos assuntos debatidos 
durante a Sessão em andamento, iniciando então parabenizando o Sindicato 
dos Servidores do Município de Missão Velha(CE), o SindMissão, por ter 
encampado a luta em prol dos funcionários quanto a questão do adicional de 
insalubridade após acordo feito com o Poder Executivo. Prosseguindo, o Edil 
também falou sobre uma reunião que houve com os microempresários, 
beneficiários da doação de 02 (dois) mercados na Gestão do Prefeito 
Gidalberto Pinheiro e por motivo de um embate judicial, a obra foi 
embargada, mas agora, o problema foi solucionado judicialmente e a 
Prefeitura Municipal apresentou um Projeto prorrogando o tempo para a 
construção do empreendimento, aproveitando a oportunidade, o Presidente 
lamentou a ausência da grande maioria dos contemplados, somente 05 
(cinco) microempresários compareceram a reunião com os representantes do 
Executivo e Legislativo. Dando continuidade, o Parlamentar justificou duas 
demandas, a primeira sobre a iluminação pública na Av. Cel. José Dantas, no 
trecho próximo ao Hospital Geral, que necessita de manutenção para 
acender no horário noturno, pois durante o dia as luzes ficam acessas e a 
noite apagadas, já em relação à colocação de camada de asfalto na 
confluência das duas CE's, o Edil relatou para o Plenário que foi procurado na 
hora da realização do serviço e de imediato, contatou o Prefeito Municipal 
para ser realizado o nivelamento na confluência com a Rua Pe. Félix na saída 
para Jamacaru e foi prontamente atendido. Em seguida fez o relato de uma 
agenda religiosa durante a semana, participando de vários festejos, sendo 
eles: a Festa de Nossa Senhora da Conceição, na Vila da Cachoeira, na Vila 
Novais do Distrito de Missão Nova e no Sítio Santa Teresa, alusivo a Santa 
Luzia, pois é de suma importância à interação com as comunidades no 
momento de um festejo religioso e por ocasião do assunto, o Mandatário do 
Legislativo convidou os demais Colegas e o povo em geral para participarem 
da confraternização comemorativa dos 24 (vinte e quatro) anos da 
irmandade dos Alcoólicos Anônimos de Missão Velha(CE) junto de seus 
familiares no próximo sábado, dia 14 (catorze) na sede da referida entidade. 
Para concluir sua participação, o Vereador Nairton Macedo disponibilizou o 
restante do seu tempo comentando sobre a reforma previdenciária estadual, 
e durante a sua fala, foi informado através do Parlamentar George Fechine 
que o Município de Missão Velha(CE) já aderiu ao modelo de previdência do 
Governo Federal, ou seja, do INSS, que recentemente entrou em vigor. Sem 
oradores e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encrao 
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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), 11 de dezembro de > 
2019. 

	

----.-------- 	 "7 

José NtorrMàcedo Costa 	 / Eduardø'51'onorato'Paálo 

	

/ Presidente 	 / 	 Secretário 
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