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Ata da 15ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Missão 
Velha, Estado do Ceará, 1º Período Legislativo do ano 2017. 
 
 
 
Aos dez (10) dias do mês de maio 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 Rolim Filho e Orlando Antonio Pereira. O 
Vereador José Divanildo de Andrade justificou a ausência.  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: PROCESSO LEGISLATIVO N.º 
006/2017, DE AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL, DATADO DE 08 DE MAIO DE 2017, QUE “DISPÕE SOBRE 
A CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL NA FORMA QUE INDICA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, Matéria encaminhada as Comissões de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa e de Finanças, Orçamento e 
Defesa do Consumidor. PROCESSO LEGISLATIVO N.º 014/2017, DE 
AUTORIA DO VEREADOR CÍCERO MENESES MACEDO, DATADO DE 03 
DE MAIO DO CORRENTE ANO, QUE “DISPÕE SOBRE A REMOÇÃO DE 
SERVIDORES PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA(CE) E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 005/2017 DE 
AUTORIA DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MISSÃO 
VELHA, ESTADO DO CEARÁ, DATADO DE 03 DE MAIO DE 2017, QUE 
“CONCEDE AUMENTO NA GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE 
ATIVIDADE DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE 
JARDINEIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA DO PODER 
LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; 
PROJETO DE INDICAÇÃO N.º 003/2017, DE AUTORIA DO VEREADOR 
FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA, DATADO DE 26 DE ABRIL DE 
2017, QUE “INDICA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA 
RADIAÇÃO UV AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESEMPENHEM 
FUNÇÕES AO AR LIVRE EXPOSTOS AO SOL NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA(CE) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
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Proposições acompanhadas dos Pareceres das Comissões Competentes da 
Casa.  Requerimentos Escritos:  Ver. Francisco Rafael Tavares de Luna: 
Ofício ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, solicitando 
empenho no sentido de incluir o nosso Município na agende do Programa Ceará 
Sem Drogas. Ver. Cícero Meneses Macedo: Ofício a Presidente da Soprafa 
solicitando informações a cerca da constante falta de médico plantonista no 
Hospital Geral de Missão Velha(CE);  Ver. Eduardo Honorato Paulo: Ofícios 
a Sra. Rivonete Neres, Secretária de Saúde,  solicitando informações a cerca da 
falta de material odontológico no PSF II e, falta de energia elétrica no PSF I; 
Ofícios ao Prefeito Municipal. Ofícios ao Prefeito Municipal, solicitando o 
seguinte: Conserto e reparo da estrada asfáltica que liga a sede do Distrito de 
Missão Nova ao limite da estrada asfaltica CE-293; Conserto e instalações de 
postes, luminárias e seus respectivos acessórios; Coleta do lixo e resíduo sólido 
no loteamento São Camilo, no Bairro Boa Vista; Conserto e reparo da estrada 
vicinal que lida a sede do Município ao Sítio Arraial do Meio; Conserto e reparo 
da barragem de concreto que liga o Sítio Arraial do Meio ao Sítio Velame; 
Conserto e reparo da estrada do Sítio Tabuleiro que dá acesso ao Sítio Barreiras 
no Distrito de Missão Nova; Ofício solicitando o conserto e reparo de diversas 
ruas e instalações de luminárias no Bairro Antonio Linard; Ofícios a Secretaria 
Executiva Regional solicitando o seguinte: Conserto e reparo da estrada vicinal 
do Sítio Varzinha no Distrito de Jamacaru; Conserto e reparo da estrada vicinal 
do Sítio Pinheira; Conserto e reparo de luminárias no mesmo sítio, Matérias 
com cópia ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.  
Requerimentos Verbais:  Ver. José Nairton Macedo Costa: Ofícios a 
empresa de transporte urbano VIAMETRO e a Viação São José solicitando que 
as mesmas expandam seus serviços até o Conjunto Habitacional Gildo Brandão; 
Ofícios ao Secretário de Infraestrutura solicitando serviço de manutenção na 
Rua em frente a Capela dos Três Desterrados; Informações a cerca do 
funcionamento do Açougue Público; Serviço de conservação em uma Rua 
paralela ao Parque de Eventos Pinheirão.  Ver. Cícero Meneses Macedo: 
Ofício ao Chefe do Departamento Municipal de Esportes solicitando a 
disponibilidade da quadra localizada na SETAS, no horário das 17:00 hs para a 
prática de voleibol feminino. Ver. Francisco Rafael Tavares de Luna: Ofício ao 
Secretário de Infraestrutura e Urbanismo solicitando serviço de roço nas 
seguintes estradas: Sítio Logradouro, Sítio Areias, Sítio Retiro e Poções, zona 
rural deste Município. Antes da próxima etada da Sessão Legislativa, a Tribuna 
do Povo foi ocupada pela Professora Dra. Fernanda da Faculdade Paraíso – FAP 
que fez um rápido esclarecimento acerca da sua visita a Câmara Municipal.  
ORDEM DO DIA: Foram postos para votação as seguintes Matérias: 
PROCESSO LEGISLATIVO N.º 014/2017, DE AUTORIA DO VEREADOR 
CÍCERO MENESES MACEDO, DATADO DE 03 DE MAIO DO CORRENTE 
ANO, QUE “DISPÕE SOBRE A REMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS 
NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA(CE) E DÁ OUTRAS 
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PROVIDÊNCIAS”; PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 005/2017 DE 
AUTORIA DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MISSÃO 
VELHA, ESTADO DO CEARÁ, DATADO DE 03 DE MAIO DE 2017, QUE 
“CONCEDE AUMENTO NA GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE 
ATIVIDADE DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE 
JARDINEIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIA DO PODER 
LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; 
PROJETO DE INDICAÇÃO N.º 003/2017, DE AUTORIA DO VEREADOR 
FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA, DATADO DE 26 DE ABRIL DE 
2017, QUE “INDICA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA 
RADIAÇÃO UV AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESEMPENHEM 
FUNÇÕES AO AR LIVRE EXPOSTOS AO SOL NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA(CE) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
que após as discussões de praxe, foram aprovadas por unanimidade, como 
também os Requerimentos escritos e verbais apresentados no Expediente 
Legislativo.  Antes do início da palavra facultada, a Tribuna voltou a ser 
ocupada pela representante da Quadrilha Junina Arraiá da Fé que veio 
apresentar o projeto para o São João deste ano e solicitar apoio para que a 
mesma possa realizar suas apresentações na nossa região. Em seguida foi à 
vez do Sargento PM Gidelson novo comandante do destacamento do nosso 
Município, como também o Sargento J. Carlos que passou para a reserva e veio 
apresentar um relatório sobre o período que esteve comandando a polícia 
militar em nossa cidade.  PALAVRA FACULTADA: Ver.Cícero Meneses 
Macedo:  saudou a todos, foi breve na sua participação falando a respeito da 
região metropolitana do Cariri, aonde Missão Velha muitas vezes é esquecida 
servindo apenas para fazer número, como é o exemplo da Policlínica e por 
ocasião da presença da Professora Fernanda do curso de direito da FAP, a 
Câmara de Missão Velha(CE) foi uma das escolhidas como melhor desempenho 
legislativo na referida região. Para finalizar, orientou os componentes da 
“Quadrilha Junina Arraiá da Fé” a registrarem um CNPJ a fim de ficarem aptos a 
receberem recursos públicos para participarem das festividades de São João em 
todo o nosso Cariri. Verª Inácia Arrais de Alencar Silva: saudou a todos, 
iniciou sua participação parabenizando os representantes da polícia militar 
lotados em Missão Velha(CE) pelo trabalho realizado em nosso Município, pois a 
própria Edil já precisou dos serviços do Sargento J. Carlos e ele a atendeu 
muito bem, fato este relatado pela Parlamentar na Sessão que ora se realiza. 
Continuando no assunto, D. Nazinha disse que comunga com esse ideal de 
tornar a nossa cidade bem mais segura com uma população tranquila, livre 
dessas pessoas que vem aqui para roubar celulares e determinados objetos no 
comércio e que o Sargento J. Carlos vinha garantindo esse serviço e espera que 
o novo comandante tenha êxito no seu trabalho. Prosseguindo na sua fala, a 
Vereadora fez menção ao trabalho de “Nena”, idealizadora da “Quadrilha Arraiá 
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da Fé”, desde algum tempo sempre colaborou com a mesma e vai continuar 
ajudando e noticiou aos Colegas Vereadores que a administração municipal está 
imbuída de bons propósitos já colaborando com o projeto que ela apresentou e 
isso é o nosso dever, ajudar a cultura a se desenvolver mostrando nossas 
raízes, pois elas não estão morrendo, nós vamos resgatar tudo isso, ressaltou a 
Parlamentar em seu discurso! Ver. Hernesto Silva Vasques: saudou a todos, 
iniciou sua participação falando acerca da tradição junina, indagando aos 
presentes quem não dançou quadrilha? Enalteceu também a presença da 
polícia militar como também fez menção sobre o forró da convivência, o 
popular forró dos “velhos” que é realizado na Secretaria de Ação Social, aonde 
se fez presente vivenciando o momento de alegria dos participantes, inclusive 
levando o seu pai, o ex-vereador e ex-presidente desta Casa, Aélio Vasques, 
atendendo a um convite da Secretária e estendeu o seu pensamento a todos, 
independentemente de situação ou oposição para participarem dos movimentos 
sociais realizados pelo nosso Município, pois é de grande importância e em 
tempo parabenizou a Secretária Dalvinha pelo trabalho realizado pedindo o 
envio de Requerimento reconhecendo o seu desempenho. Prosseguindo na sua 
participação o Edil falou da inauguração da brinquedopraça, através do Governo 
do Estado e tudo que vier de bom para Missão Velha(CE) é louvável e é de 
parabéns, pois as crianças que irão frequentar aquele equipamento público 
sentirão satisfeitas em ocupar o tempo ocioso através deste lazer, evitando 
assim, entrar no mundo das drogas e para finalizar, o Vereador Hernesto 
Vasques parabenizou a todos, situação e oposição, pelas conquistas em 
melhorar o bem estar da nossa sociedade.  Ver. José Nairton Macedo 
Costa: saudando a todos, o Parlamentar deu início a sua participação falando 
sobre a não interferência política no trabalho desenvolvido pelo Sargento J. 
Carlos quando esteve à frente do comando do destacamento em nossa cidade, 
pois, infelizmente, há relatos que os políticos só atrapalhavam em vez de ajudar 
o cumprimento do papel da polícia. Sobre a fala do Colega Cícero Meneses o 
Edil fez questão de tecer comentários, principalmente sobre a policlínica 
regional, pois Missão Velha(CE) conquistou espaços, a partir da gestão passada, 
quando o Dr. Tardiny Pinheiro assumiu a presidência do referido órgão de 
saúde e relatou a inadimplência do Município de Juazeiro do Norte, devendo 04 
(quatro) meses referentes ao repasse financeiro do convênio e foi pedido a sua 
exclusão, porque é o maior beneficiário em número de exames  e não estava 
pagando o que devia. Continuando na sua fala, o Edil comentou a importância 
que é a “Quadrilha Arraiá da Fé” para a nossa cidade, pois o trabalho é bonito e 
tende a ocupar o espaço das pessoas livrando-os das mãos de mal feitores e o 
queremos é ajudar e contribuir para revitalizar a cultura de Missão Velha(CE) e 
citou o exemplo em um passado não muito remoto da Sra. Alzira que 
organizava a lapinha e o Sr. Cícero Zabumbeiro que vem passando a tradição 
da banda cabaçal de pai para filho. Para finalizar, o Vereador Nairton falou 
sobre o popular forró dos velhos dizendo que participou em diversas ocasiões e 
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que aquele lazer é de grande importância para os participantes, uma alegria 
sem tamanho estampada no rosto e hoje tem um espaço só para eles, criado 
pelo Gestor passado. Ver. George Fechine Tavares: saudou os presentes, foi 
rápido na sua participação iniciando a sua fala enaltecendo a importância do 
trabalho desenvolvido por Nena da “Quadrilha Arraiá da Fé”. Sobre o envio da 
lotação dos professores da Educação, o Parlamentar Líder da Bancada de 
Situação disse que o atraso foi devido a algumas ações movidas na justiça e de 
acordo com a acomodação dos servidores, a referida lotação foi enviada 
somente agora e em tempo, foi referendado o seminário realizado pela 
Secretaria de Educação na semana passada, aqui no Auditório da Câmara, com 
o tema voltado para a erradicação do trabalho infantil – PETECA, que contou 
com a participação da Secretaria de Ação Social e com o representante do 
Ministério Público que veio apresentar as palestras. Continuando, o Edil também 
fez seus comentários sobre a inauguração da brinquedopraça, pois o direito ao 
lazer é garantido pelo estatuto da criança e do adolescente bem como algumas 
realizações de atendimento aos Requerimentos dos Colegas Vereadores, como 
o roço da estrada de acesso a Serra do Mãozinha e do Sítio Tuncas e a 
informação que a quadra da SETAS, antigo CSU, está passando por reformas e 
logo estará disponível para a prática de esportes, com relação a falta de energia 
em alguns PSF's, o problema vem desde a sua inauguração, motivo este, a 
ligação elétrica que não foi feita de maneira correta e a atual administração 
vem corrigindo esse problema. Continuando na sua fala, o Vereador explicou 
que o motivo pelo qual o mercado de carnes continua fechado: problemas de 
infraestrutura e o direcionamento dos boxes aos permissionários, alguns 
preferidos e outros preteridos que ocasionaram questionamentos na justiça e a 
procuradoria do Município vem tentando resolver da maneira mais rápida 
possível esse imbróglio. Para finalizar, parabenizou o Projeto de Lei 
apresentado pelo Vereador Cícero Meneses que contou com o aval de todos, 
pois a Casa está para servir e buscar melhorias para os nossos servidores.  Ver. 
Francisco Rafael Tavares de Luna:  Saudando a todos, o Sr. Presidente fez 
menção ao convite recebido da Câmara de Barbalha(CE) para participarem de 
uma audiência pública, sábado dia 13 do corrente as 9:00 hs com o tema: a 
crise financeira que vem atingindo os hospitais de Barbalha(CE). É de grande 
importância a participação dos legisladores da Casa, pois aquelas unidades de 
saúde atendem muitos munícipes que recorrem por saúde na cidade vizinha.  

Sem oradores e nada mais a tratar, declaro encerrados 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), 10 de maio de 2017. 
 

 
            Francisco Rafael Tavares de Luna                      Eduardo Honorato Paulo 

                             Presidente                                               1º Secretário 
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