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Ata da 9ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Missão 
Velha, Estado do Ceará, 1º Período Legislativo do ano 2017. 
 
 
 
Aos vinte e nove (29) dias do mês de março do ano dois mil e dezessete 
(2017), às 15h00min, 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 
– 1.º Secretário, Alberto Pinheiro Roberto – 2º Secretário, Antônio 
Rodrigues Roberto, Cícero Meneses Macedo, Francisco de Assis Borges 
Landim,  George Fechine Tavares, Hernesto Silva Vasques, Inácia 
Arrais de Alencar Silva, José Divanildo de Andrade, José Rolim Filho e 
Orlando Antonio Pereira. Iniciando 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.  PROCESSO LEGISLATIVO 
N.º 004/2017 DE AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL, DATADO DE 21 DE MARÇO DE 2017 QUE “DISPÕE SOBRE 
ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO”, 
Proposição acompanhada dos Pareceres das Comissões afetas a Matéria. 
PROCESSO LEGISLATIVO N.º 008/2017, DE AUTORIA DO VEREADOR 
EDUARDO HONORATO PAULO, DATADO DE 28 DE MARÇO DE 2017 
QUE “TORNA OBRIGATÓRIO A MANUTENÇÃO DO ESTATUTO DO 
IDOSO NOS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS, COMÉRCIAIS E DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Projeto encaminhado a Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. Requerimentos Escritos: 
Ver. Alberto Pinheiro Roberto: Ofício endereçado ao Instituto Juazeiro de 
Educação Superior – IJES, pela festa de colação de grau realizada no ultimo dia 
26 do corrente mês no Distrito de Jamacaru. Ver. George Fechine Tavares: 
Ofícios ao Secretário de Infraestrutura, com cópia ao Prefeito Municipal, 
solicitando a recuperação do Parque de Eventos do Distrito de Jamacaru, zona 
rural deste Município; Ofícios aos mesmos destinatários solicitando a 
regulamentação do abastecimento d'água na localidade denominada de Serra 
dos Soares, localizada no Distrito de Jamacaru; Ofício endereçado ao DER/Ce 
solicitando a realização de serviço de capinagem no acostamento da CE-153 – 
trecho compreendido entre a cidade de Missão Velha(CE) e o Distrito de 
Jamacaru. Ver. Eduardo Honorato Paulo: Ofícios ao Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal com cópia ao Secretário de Infraestrutura e Urbanismo pedindo 
providências quanto a recuperação da estrada Missão Velha(CE) ao Distrito de 
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Missão Nova, via sítios Coqueiro e Jerimum; Ofícios ao Secretário Fran Cruz 
pedindo a recomposição de luminárias queimadas na Vila do Matadouro em 
nossa cidade; Reposição de luminárias queimadas nos Bairros Novo Milênio e 
Casemiro Farias em nossa cidade; Recuperação da estrada que liga o Sítio 
Gameleira dos Machados ao Sítio São João pois a mesma está em péssima 
condição de tráfego; Recuperação da estrada asfáltica que liga a CE-293 ao 
Distrito de Missão Nova, pois a mesma se encontra bastante danificada; 
Providências quanto ao conserto e reparo da Rua São Francisco, no Distrito de 
Jamacaru, encaminhar mesma solicitação a Secretária Executiva Regional, bem 
como outro Ofício aos mesmos destinatários pedindo o conserto da tubulação 
de manilhas que passa na lavanderia pública Irinéia Furtado no Distrito de 
Jamacaru.    Requerimentos e Ofícios Verbais: Ver. Francisco de Assis 
Borges Landim: Ofício ao Secretário de Infraestrutura e Urbanismo pedindo 
serviço de reparo na estrada do Sítio Areias e o roço na estrada do Sítio 
Escondido, ambas na zona rural do nosso Município. Ver. Eduardo Honorato 
Paulo: Ofício a Secretaria Municipal de Saúde solicitando providências quanto o 
envio de um médico no PSF do Sítio Arraial de Cima. Ver. José Rolim Filho: 
Ofícios reforçando solicitações anteriores quanto ao conserto das estradas 
vicinais localizadas na Região do Distrito de Missão Nova e Recuperação das 
vias de acesso, lados direito e esquerdos, paralelas a Av. Cel José Dantas, mais 
precisamente do Fórum Judiciário de nossa cidade. Ver. José Nairton 
Macedo Costa: Ofício de parabéns endereçada a Rádio FM Padre Cícero pelo 
seu 13º ano de fundação ocorrido no ultimo dia 24 de março. Ver. Francisco 
Rafael Tavares de Luna: Ofícios para o Sindicato dos Servidores do 
Município, bem como a Secretaria de Educação solicitando informações a cerca 
do andamento das negociações do reajuste anual do piso salarial dos 
professores da rede municipal. ORDEM DO DIA: Foi colocada em pauta, para 
discussão e posterior votação a seguinte Matéria:  PROCESSO LEGISLATIVO 
N.º 004/2017 DE AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL, DATADO DE 21 DE MARÇO DE 2017 QUE “DISPÕE SOBRE 
ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO”, que 
trata de um incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS e que após os 
debates habituais, o Projeto foi aprovado por unanimidade. PALAVRA 
FACULTADA: Ver. Cícero Meneses Macedo: saudou a todos, deu inicio a 
sua participação lamentando postagens de cunho sarcástico vinculando a 
política da nossa cidade nas redes sociais feitas por alguém que não quer se 
identificar o chamado “fake” não poupando críticas a nenhuma ala política. O 
Vereador Cícero Meneses aconselhou o falsário a visitar tanto no Poder 
Legislativo como no Poder Executivo para obter informações mais precisas 
sobre a situação do nosso Município em vez de postar difamações infundadas, 
seja qual for a administração e, em tom de desabafo, o Parlamentar encerrou 
esse assunto chamando quem faz isso de achacador, palhaço e que circo deve 
ser a casa dele. Ver. José Nairton Macedo Costa: saudando a todos, o 
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Parlamentar José Nairton iniciou sua participação falando sobre o 13º 
aniversário de existência da Rádio Padre Cícero FM de Juazeiro do Norte, pois 
desenvolve um trabalho informativo de grande importância para a nossa região 
principalmente evangelizadora onde os programas são voltados para a 
formação dos valores morais da personalidade humana em nossa sociedade. 
Prosseguindo na sua participação, o Vereador Nairton pediu informações ao 
Líder da Bancada da Situação, representada pelo Edil George Fechine, a cerca 
da regulamentação dos mototaxistas da nossa cidade, pois esse projeto foi 
amplamente debatido nesta Casa e muito dos profissionais que estão 
transportando passageiros hoje já estão regularizados a fim de suprir as 
exigências necessárias e até a presente data a Lei não foi posta em prática. Em 
outro assunto, o Parlamentar cobrou também a continuidade das obras que 
estão praticamente paradas, citando o exemplo da Praça da Juventude como 
uma grande conquista para Missão Velha(CE) e outras ainda citadas: Posto de 
Saúde da Gameleira, Quadra coberta daquele Distrito e que as empresas 
vencedoras das licitações devam ser cobradas, pois se trata de dinheiro público 
e cada obra que atrasa para ter uma retomada é bastante burocrática. Ver. 
Eduardo Honorato Paulo: saudou a todos, iniciou seu discurso satisfeito, 
pois o auditório está praticamente lotado em função da votação do Projeto de 
incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS's e seria importante que a 
população sempre participasse das sessões legislativas a fim de observar e 
tomar conhecimento a cerca do trabalho desenvolvido pelos Vereadores.  
Continuando a sua fala, o Parlamentar também discursou sobre o Projeto de 
sua autoria, votado na Sessão passada, no qual contempla a classe dos 
professores e naquela ocasião, não havia sequer um representante presente na 
plateia. Na opinião do Vereador faz-se necessário haver melhorias que passam 
diretamente por esta Casa, pois ela é o agente propulsor do desenvolvimento 
do nosso Município. Tem que haver dialogo para melhor entendermos os 
projetos, seja para aprová-los ou não, tenho certeza que esse grupo de 
Vereadores tem o compromisso de servir a população e que este ano de 2017 
teremos muitas conquistas significativas. O Edil Eduardo Honorato também fez 
uma breve explanação a cerca do Projeto de Lei apresentado hoje no 
Expediente Legislativo, bem como ressaltou mais uma vez a importância da 
discussão sobre um plano diretor para o nosso Município, haja vista as 
inúmeras dificuldades que os moradores do Bairro Novo Milênio e outros vêm 
passando devido à falta de infraestrutura urbana e alguns Requerimentos nesse 
sentido já foram enviados ao Executivo e até a presente data não foram 
respostados. Para finalizar o Parlamentar criticou a reforma trabalhista que 
tramita no Congresso Nacional, mais precisamente sobre a terceirização, pois 
praticamente extingue os concursos públicos abrindo precedentes as prefeituras 
de contratar servidores sem vínculos empregatícios através de empresas 
terceirizadas e no momento conclamou a todos à participarem, no dia 31 de 
março, do movimento nacional em defesa dos direitos trabalhistas e contra a 
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reforma previdenciária.  Ver. George Fechine Tavares: saudou a todos, ao 
iniciar suas palavras o Líder da Situação agradeceu aos demais pares a 
aprovação dos Requerimentos apresentados no Expediente, em especial o que 
trata da recuperação do parque de eventos do Distrito de Jamacaru, pois o 
mesmo se encontra em total abandono e é de grande importância aquele 
espaço para realização de eventos e lazer daquela população. Outro assunto 
explanado pelo Vereador foi sobre o Projeto de Lei apreciado na Ordem do Dia, 
que trata do incentivo financeiro aos ACS's, pois em alguns discursos dos 
Colegas, os mesmos culparam o Poder Executivo pelo envio tardio a esta Casa, 
porém, uma Matéria como esta envolve todo um estudo em cima do Orçamento 
anual e requer um pouco de tempo, o mais importante é que hoje foi votado e 
aprovado, como disse o Vereador: antes tarde do que nunca. Continuando na 
sua fala, o Líder da Situação pediu para registrar nos anais da Casa a realização 
da III Semana Acadêmica do Curso de  Biologia, da Universidade Regional do 
Cariri – URCA, unidade de Missão Velha(CE), na ocasião muitos professores e 
doutores da Universidade, representantes do Geo Parque Araripe que 
explanaram a importância do mesmo para o desenvolvimento da nossa região. 
Prosseguindo o Parlamentar lamentou a grave crise financeira em que os 
Hospitais da vizinha cidade de Barbalha(CE) vêm passando, pois está a beira de 
fechar as portas para atendimentos ao SUS e para que isso não aconteça, está 
havendo uma campanha com objetivo de sensibilizar o Governo Federal e o 
Estadual. O Vereador José Nairton Macedo Costa pediu um aparte para falar 
nesse assunto, dizendo que ouviu uma entrevista com o Diretor do Hospital São 
Vicente, o Sr. Antonio Ernandes, na rádio FM Padre Cícero onde o mesmo 
acalmava as pessoas que recorrem àquela unidade de saúde explicando a real 
situação, porém, lamentou que uma consulta paga pelo Ministério da Saúde 
custa em torno de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) com número diário 
de 1500 (mil e quinhentos) atendimentos. Voltando a falar, o Edil fez uma 
breve explicação de como anda a questão da lei dos mototaxistas, pois não 
está engavetada, e quanto às obras em andamento, recebemos o Município 
com essa mácula, inúmeras obras públicas deixadas por concluir, um 
verdadeiro canteiro de obras inacabadas foi herdado pela atual gestão e nós do 
Poder Legislativo vamos cobrar.  Ver. Francisco Rafael Tavares de Luna:  

Sem mais oradores e Nada mais a tratar, declaro 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), 29 de 
março de 2017. 
 

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