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Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Missão 
Velha, Estado do Ceará, 1º Período Legislativo do ano 2018. 
 
 
 

Aos trinta e um (31) dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezessete 
(2018), 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 – 2.º Secretário,  Antônio Rodrigues Roberto, Cícero 
Meneses Macedo (Líder da Bancada de Oposição), Francisco de 
Assis Borges Landim, George Fechine Tavares, Hernesto Silva 
Vasques (Líder da Bancada de Situação), Inácia Arrais de 
Alencar Silva,  José Rolim Filho e Orlando Antônio Pereira. O 
Vereador José Rolim Filho justificou sua ausência. Iniciando os 
trabalhos com a recitação de um Pai Nosso e uma Ave Maria, 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 com por unanimidade. EXPEDIENTE: 
PROCESSO LEGISLATIVO N.º 002/2018 DE AUTORIA DO 
VEREADOR EDUARDO HONORATO PAULO, DATADO DE 26 DE 
JANEIRO DE 2018, CUJA EMENTA: “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO 
DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA 
PORTADORA DE MICROCEFALIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; 
Projeto acompanhado dos Pareceres opinativos das Comissões de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa e da Comissão de 
Educação, Saúde e Assistência Social.  REQUERIMENTOS ESCRITOS: 
Ver. Hernesto Silva Vasques: Ofício endereçado a sede operacional da 
Construtora Coral solicitando empenho no sentido de mandar solucionar 
o problema da água despejada nas margens da Av. Cel. José Dantas. 

Ver. José Naiton Macedo Costa: Ofício endereçado a Secretaria 
Municipal de Educação solicitando cópias das folhas de pagamentos do 
exercício financeiro de  2017 para verificação dos percentuais repassados 
ao INSS. Ver. Eduardo Honorato Paulo: Ofícios endereçados ao Chefe 
do Poder Executivo Municipal, com cópias as Secretarias de 
Administração, Educação, Saúde, Demutran, Departamento de Esportes, 
Gabinete e Infraestrutura respectivamente com as seguintes solicitações: 
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Funcionamento do Mercado Público Municipal José Macedo Santana; 
Instalação de luminárias e seus acessórios no Bairro Camelo e na Rua 
Francisco Linard; Informações detalhadas acerca da Contribuição para 
custeio da iluminação pública; Demarcação de estacionamento para 
idosos e deficientes em frente aos órgãos públicos; Informações 
detalhadas, no texto do referido Requerimento, sobre gastos do 
Departamento Municipal de Esportes; Informações sobre o número de 
agentes de combates as endemias e a remuneração paga aos mesmos, 
salários e gratificações. REQUERIMENTOS VERBAIS: Ver. Francisco 

de Assis Borges Landim: Ofício endereçado ao escritório local da 
empresa CAGECE solicitando o conserto de um vazamento da rede de 
abastecimento na confluência da Rua São José com Av. Cel. José Dantas. 
Ver. Francisco Rafael Tavares de Luna: Ofício endereçado ao Chefe 
do Executivo Municipal, fazendo-se acompanhar de cópia ao Procurador 
Geral do Município solicitando informações acerca da instalação dos 
seguintes empreendimentos: mini shopping e o distrito industrial.  Ver. 
Eduardo Honorato Paulo: ofício endereçado ao Chefe do 
Departamento de Esportes do Município convocando-o a para esclarecer 
fatos polêmicos discutidos sobre o campeonato municipal de futebol.  
ORDEM DO DIA: Foi submetida a votação pelo Pleno da Casa do Povo, 
após as discussões de praxe, o PROCESSO LEGISLATIVO N.º 
002/2018 DE AUTORIA DO VEREADOR EDUARDO HONORATO 
PAULO, DATADO DE 26 DE JANEIRO DE 2018, CUJA EMENTA: 
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA A CRIANÇA PORTADORA DE MICROCEFALIA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS” como também os Requerimentos escritos e 
verbais solicitados no Expediente Legislativo, os quais foram aprovados 
por unanimidade. Antes de facultar a palavra, o Sr. Presidente autorizou 
os representantes da equipe de futebol Real Besouro a usar a tribuna 
legislativa para apresentares suas considerações a respeito de polêmicas 
sobre possíveis irregularidades ocorridas durante o campeonato municipal 
de futebol. (Áudio na íntegra no arquivo sonoro da Sessão 
Legislativa do dia 31/01/2018). PALAVRA FACULTADA: Ver. 

Cícero Meneses Macedo:  saudou a todos, iniciou sua participação 
falando sobre a receita adquirida pelo vizinho Município de Brejo 
Santo(CE), no montante de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) a 
serem investidos no polo industrial daquela cidade, objetivando gerar 700 
(setecentos) empregos diretos, pois é assim que há desenvolvimento 
para um município, sobre Missão Velha(CE), o meu Colega Vereador 
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Rafael enviou um Requerimento cobrando informações do nosso parque 
industrial, pois não é fazendo pequenos reparos pintando meio fio e 
praças e sim, gerando emprego e renda para a juventude que a nossa 
cidade vai crescer, e nós sabemos da existência  de um entrave com a 
justiça sobre o terreno, desde a época da Gestão passada, mas só para 
lembrar enquanto muitos diziam que era uma utopia, pois o terreno é 
grande. Prosseguindo no assunto, o Parlamentar lamentou a falta de 
emprego principalmente para os jovens que necessitam de renda para 
investir em um cursinho ou para gastos pessoais, e nesse momento faço 

um apelo ao atual Gestor que continue lutando pelo parque industrial de 
Missão Velha(CE) porque fica marcado na história. Continuando no seu 
tempo regimental, o Edil falou que não iria mais tocar no assunto do 
campeonato de futebol local, pois já foi bastante debatido, porém, sobre 
a festa ofertada no final do referido certame, o investimento financeiro 
poderia ter sido disponibilizado para realização de um mutirão para retirar 
as pessoas que estão na fila precisando de ressonâncias e mamografias, 
pois são exames com um número limitado para o nosso Município junto a 
Policlínica e o mais conveniente seria que esse dinheiro fosse para pagar 
esses exames, se o Município tem dinheiro para festa, tudo bem, mas 
que procure organizar a fila que é grande para diversos exames. Se 
alguém questionar se no meu Governo havia filas, existiam sim, mas, o 
veneno que destilavam contra a administração passada hoje serve de 
balsamo, eu não quero aqui confrontar com nenhum Colega Vereador, só 
quero levar ao conhecimento da população e as Vossas Excelências da 
Situação que leve ao  Gestor o pensamento da nossa Bancada de 
Oposição, pois nem tudo é culpa da atual Gestão, eu sei o que foi feito 
no passado, mas ganharam uma eleição com o intuito de organizar a 
saúde do nosso Município com ambulâncias nos Distritos e Sítios, mas 
elas estão quebradas, se receberam quebradas então pague o conserto 
com o dinheiro da festa! Exclamou o Vereador Cícero Meneses em seu 
discurso. Ver. Eduardo Honorato Paulo:  saudou a todos, o 1° 
Secretário da Mesa Diretora iniciou sua participação na Sessão ora em 
andamento falando que a Casa precisa mais do que nunca ser palco de 

debates referentes a assuntos do nosso Município e de maneira alguma 
deva se furtar desses assuntos de interesse da nossa população e 
cumpra o seu papel de representa-los. Prosseguindo o Edil falou também 
sobre o seu Projeto de Lei aprovado hoje que cria o programa municipal 
de assistência a criança portadora de microcefalia, ele trará mudanças 
significativas na vida dessas pessoas que sofrem muito por conta dessa 
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doença, não só as crianças como também seus familiares e quero aqui 
dizer que as crianças são detentoras de direitos e é importante que essas 
famílias saibam e disponibilizem para elas uma legislação própria que os 
amparem e esse Projeto é nesse sentido para dar uma atenção e 
assistência a criança portadora de microcefalia que vai se concretizar 
após um amplo debate por parte do Legislativo, através de audiências 
públicas e eu acredito e espero que esta Casa tome para si essa ação 
mais do que necessária para o nosso Município. Prosseguindo nas suas 
colocações, o Parlamentar falou sobre as nossas estradas rurais, dizendo 

que este foi um assunto bastante debatido no ano passado, porém pouco 
foi feito, pois andando na zona rural, mais precisamente no Sítio Olho 
D’água de Fora aquele trecho está praticamente intransitável, não porque 
tem chovido pesado, mas, o motivo é que sequer foi colado um balde 
com areia e igual a esta tem tantas e tantas outras e a preocupação no 
momento é que já estamos na quadra invernosa e não quero ouvir 
novamente a desculpa que não vão ajeitar a estrada porque vai chover e 
vai estragar e isso é inaceitável, pois tem muitas estradas dentro do 
nosso Município que estão ficando intransitáveis, é preciso que se tenham 
ações afirmativas para fazer a coisa do jeito que é para fazer. Para 
finalizar sua participação, o Vereador Eduardo Honorato falou das 
inúmeras reclamações que chegam ao seu conhecimento, no tocante a 
iluminação pública e em tempo disse imaginar da quantidade dessas 
mesmas reclamações que chegam até a Secretaria responsável,  o que se 
encontra de ruas periféricas abandonadas em relação a iluminação, a 
maioria dos postes não tem a lâmpadas e os poucos que tem, estão 
queimadas, hoje cedo estive presente no loteamento conhecido como 
loteamento de Maia por traz da Escola Jean Piaget uma rua inteira tendo 
que os moradores puxarem uma fiação de dentro de casa e colocar 
iluminação para não ficar com a frente da residência no escuro, existem 
os postes sem lâmpadas e acessórios e isso é inaceitável porque é um 
serviço que é pago mensalmente pelo contribuinte que não tem o 
serviço, isso vem acontecendo na maior parte da nossa cidade e não vejo 
nenhuma ação afirmativa por parte da Prefeitura para resolver esse 

problema porque a cada Sessão são feitos Requerimentos e a gente não 
ver praticamente nada ser feito e é preciso que esta Casa não se cale, 
pois não é certo pagar por uma taxa de iluminação pública e não receber 
o serviço. Ver. José Nairton Macedo Costa: saudou a todos, iniciou 
sua participação na Palavra Facultada da Sessão que ora se realiza 
falando inicialmente sobre um Requerimento de sua autoria apresentado 
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e aprovado por seus Pares, endereçado a Secretaria de Educação, pois é 
um assunto que preocupa, ou seja, os valores descontados nas folhas de 
pagamentos dos profissionais da educação e as informações repassadas 
para o INSS, foram citados dois casos na Sessão anterior, profissionais 
regentes com 200 (duzentas) horas ganhando acima de R$ 2.000,00 
(dois mil reais) e ao se aposentarem passaram a receber o equivalente a 
um salário mínimo, diante do exposto o Edil procurou o Colega Eduardo 
Honorato que lida diariamente com questões de aposentadorias e em 
seguida foi até a Agencia local do INSS colher orientações. Continuando 

nesse assunto, o Parlamentar Nairton Macedo orientou os docentes a 
verificarem o valor descontado constante em folha e que Expediente de 
mesmo teor irá ser remetido ao Procurador do Município. Outro assunto 
debatido pelo Edil, foi sobre a solicitação apresentada pelo Colega 
Vereador Rafael Moreira no qual questionava a atual situação do distrito 
industrial, empreendimento que foi carro chefe da campanha do Gestor 
passado, mas que infelizmente hoje continua parado, foram empregados 
altos valores, dinheiro do povo, e eu, José Nairton, acredito que esse 
distrito não sai de maneira nenhuma, apesar de que na época do início 
da sua construção, várias reuniões foram realizadas com representantes 
de empresas, Banco do Nordeste, que gerariam emprego e renda para o 
jovem de Missão Velha(CE),  enfim, não passou de uma utopia e nada 
disso hoje está acontecendo. Sobre a fala do Colega Eduardo Honorato 
na questão da manutenção das estradas vicinais, o Vereador Nairton 
disse que procurou o responsável pelas máquinas em nosso Município 
indagando-o onde elas se encontravam e a resposta foi que uma estava 
parada necessitando de pneu juntamente com o caminhão caçamba, e 
isso é preocupante pois há previsão de um bom inverno e os estragos 
nas nossas estradas serão bem maiores. Prosseguindo no seu tempo 
regimental, o Parlamentar descreveu sua história dentro da vida esportiva 
de Missão Velha(CE), respaldando-se então para falar sobre esse 
assunto, dizendo que o objetivo é unir os desportistas em prol de um 
campeonato que vale a pena e não deixar brechas com inúmeras críticas, 
e isso é uma pena que a coisa terminou pior do que o esperado, 

começou ruim e terminou pior. O Vereador José Nairton ocupou seu 
tempo regimental falando sobre esse assunto, já bastante debatido na 
Casa, encerrando suas palavras enumerando diversos erros e no final 
agradeceu o empenho das equipes e os jogadores participantes.  Ver.  
Francisco Rafael Tavares de Luna: saudou a todos, o Sr. Presidente 
em sua participação falou de diversos assuntos, iniciando pela 
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implantação do distrito industrial em nosso Município, iniciativa do ex-
Prefeito Tardiny, que tinha como objetivo gerar emprego e renda para o 
nosso povo que hoje sobrevive da agricultura, principalmente plantação 
de bananas bem como através das vendas nos diversos crediários. O 
Vereador Rafael Moreira, vice-prefeito na época da implantação do 
distrito disse que participou de diversas reuniões com órgãos públicos e 
privados, a SEMACE demorou bastante para emitir um Parecer positivo e 
nos dias atuais, há um processo na justiça onde nós não sabemos a que 
ponto se encontra e esse foi o texto do seu Requerimento solicitado no 

Expediente Legislativo. Prosseguindo, o Mandatário do Legislativo 
continuou falando dos empreendimentos conseguidos na Gestão passada, 
agora foi a vez da escola profissionalizante que inclusive já era para estar 
pronta, pois a perdemos para o nosso vizinho Município de Milagres(CE) 
devido à falta de prestigio, na época, com o Governo do Estado, por isso 
que eu vou sempre batalhar e peço a atual Gestão que veja aquela obra 
do parque industrial com bons olhos. Em outro assunto falado, o Sr. 
Presidente disse que esteve presente na Câmara Municipal da terra do 
Padre Cícero, em um momento com o seu Presidente, o Vereador 
Gledyson Bezerra colhendo informações sobre o Plano de Cargos e 
Carreiras daquela Casa, até porque o objetivo é provocar um amplo 
debate em nosso Legislativo objetivando a implantação de um plano para 
os servidores da nossa Câmara Municipal e em tempo cobrou dos Colegas 
para pressionarem o Poder Executivo na criação de um PCC para as 
demais categorias de servidores, pois atualmente somente os docentes 
são amparados com um Plano de Cargos e Carreiras. Antes do término 
das palavras do Parlamentar Francisco Rafael a palavra foi cedida a 
Vereadora Inácia Arrais que exaltou os dirigentes dos clubes participantes 
do campeonato municipal, levando o seu público a momentos de lazer 
que é muito importante e eu quero dizer a população de Missão 
Velha(CE) que o campeonato aconteceu e vai acontecer todos os anos 
pois é um compromisso do Prefeito e também dizer a todos que com 
acertos e erros o campeonato aconteceu e também reuniu um grande 
público no Estádio Valdimiro Dantas que foi motivo de elogios, o povo 

empolgado e assistindo e isso é muito bom, não só acertamos, mas 
também erramos e aquelas pessoas que cometeram erros devem corrigi-
los, agora a gente sente que tem algo por traz de tudo isso, mas a gente 
vai procurar acertar, o fato é que o povo ficou empolgado e eu assisti 
pela rede social, então quero de certa forma elogiar o Executivo na 
pessoa de Diego que realizou o campeonato e se alguém que estava no 
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comando das ações cometeu erros não haverá mais, eu não entendo 
muito de futebol mas a gente tem que estar presente, ouvir, olhar para a 
cara das pessoas e ficar atenta as coisas e procurar no momento certo 
dar a resposta para o povo, então são essas as minhas palavras de 
elogios a todos que compareceram ao campeonato que vocês deram 
alegrias ao povo e também digo por sinceridade, o time que deixou de 
competir isso foi uma fraqueza e não devia ter feito isso, aos 
participantes, estão de parabéns, deram o melhor de si, contribuíram e 
quem está pensando em deixar o clube porque aconteceu erros, eu os 

digo que vão em frente, vão a luta, perseverem e esperem a resposta, 
vocês são jovens, merecem todo o respeito e aqui digo de público  a todo 
o povo de Missão Velha(CE) que as coisas estão melhorando, ninguém 
pode dizer que só tem erros, tem também acertos. Sem oradores e nada 
mais nada a tratar, o Sr. Presidente declarou 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), 31 de 
janeiro de 2018. 
 

 
 

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

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Missão Velha, Estado do Ceará, 1º Período Legislativo do ano 2018. 
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