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Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Missão 
Velha, Estado do Ceará, 1º Período Legislativo do ano 2017. 
 
 
Aos nove (09) dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezessete (2017), às 
19h00min, 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 – 1º 
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. 
Antes da Abertura da Sessão Legislativa, tomou posse em uma cadeira do 
Legislativo Municipal, o Suplente de Vereador José Divanildo de Andrade, 
que após cumprir com o rito regimental, o Edil vai ocupar a vacância deixada 
pelo Parlamentar Cícero Antônio Macedo Santana. Iniciando a Sessão 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. PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 002/2017, DE AUTORIA DA 
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA, 
ESTADO DO CEARÁ, DATADO DE 26 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO 
QUE “ALTERA O DIA E HORÁRIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, DA 
F0RMA QUE INDICA PARA AS QUARTAS FEIRAS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”, Matéria acompanhada de Parecer opinando favoravelmente 
pela sua aprovação em Plenário. PROJETO DE INDICAÇÃO N.º 001/2017 
DE AUTORIA DO VEREADOR EDUARDO HONORATO PAULO, DATADO 
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017, QUE “INDICA AO CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL PROCEDER A EXAMES VISANDO O 
DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO DE ANORMALIADES NO 
METABOLISMO E POSSÍVEL INFECÇÃO POR VÍRUS DA ZIKA NO 
RECÉM-NASCIDO, BEM COMO PRESTAR ORIENTAÇÃO AOS PAIS NA 
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE”, Proposição encaminhada a Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. Requerimentos Escritos: 
Ver. Francisco Rafael Tavares de Luna: Ofício ao Secretário Chefe do Poder 
Executivo Municipal, solicitando empenho no sentido de providenciar segurança 
(salva-vidas) aos banhistas que frequentam o nosso ponto turístico mais 
famoso, a cachoeira.  Ver. Eduardo Honorato Paulo: Ofício ao Comandante 
do 2º BPM, Ten.Cel. Paulo Hermann solicitando providências preventivas 
quanto a segurança dos usuários de transportes coletivos, pois com a falta 



 
 
 
 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
ESTADO DO CEARÁ 

PALÁCIO JOSÉ CORREIA LIMA 
CNPJ: 12477337/0001-73 

 

Rua Padre Cícero, s/nº. – Bairro Centro – Missão Velha – CE CEP 63200-000 
Fone/Fax: (88) 3542-1116/ E-mail: camaramissaovelha@gmail.com 

Site: www.missaovelha.ce.leg.br 

2 

temporária das nossas agencias bancárias, há um enorme risco de desencadear 
uma onda de assaltos; Ofício ao Representante do Ministério Público local, Dr. 
Nivaldo Martins solicitando providências no sentido de que seja realizada 
cobrança aos órgãos de Segurança Pública na prevenção de assaltos nos 
transportes coletivos. Ver. Francisco de Assis Borges Landim: Ofício ao 
Secretário Municipal de Infraestrutura solicitando empenho no sentido de 
providenciar a recuperação da estrada de acesso ao Sítio Tapera deste 
Município; Ofício ao endereçado ao Escritório local da CAGECE solicitando 
providências quanto a falta d'água nas proximidades da Secretaria Municipal de 
Saúde, bem como melhorias na qualidade distribuída aos consumidores; Ofício 
a Delegacia Operacional do DER-Ce solicitando serviço de retirada de areia e 
entulho que fica retido na ponte do Sítio Logradouro, rodovia CE-153, Missão 
Velha(CE)/Distrito de Jamacaru. Vereadores da Bancada de Oposição: 
Ofício ao Superintendente Estadual do Banco do Brasil S/A solicitando 
informações a cerca da reabertura da agencia do referido banco em nossa 
cidade. Ver. Alberto Pinheiro Roberto: Ofícios endereçados ao Exmo Sr. 
Prefeito Municipal Diego Gondim solicitando a extensão da coleta de lixo nas 
imediações do comercio do Sr. Edmundo no Distrito de Jamacaru; 
Restabelecimento do fornecimento de água potável as famílias estabelecidas 
nos Sítios Santa Rosa, Lugar Soares e no Distrito de Jamacaru;  
Restabelecimento de fornecimento d'água as famílias residentes no Sítio São 
João do Distrito de Jamacaru.   Requerimentos Verbais: Ver. José Nairton 
Macedo Costa: Ofício a Superintendência Regional do Bradesco solicitando 
informações a cerca da reabertura da agencia em nosso Município.  ORDEM 
DO DIA: Foram votados e aprovados por unanimidade as seguintes Matérias: 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 002/2017, DE AUTORIA DA MESA 
DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA, ESTADO DO 
CEARÁ, DATADO DE 26 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO QUE “ALTERA 
O DIA E HORÁRIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, DA F0RMA QUE 
INDICA PARA AS QUARTAS FEIRAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, 
bem como os Requerimentos Escritos e Verbais. PALAVRA FACULTADA: 
Verª. Inácia Arrais de Alencar Silva: saudando a todos, a Parlamentar usou 
das suas palavras para desejar votos de boas vindas ao Colega José Divanildo 
de Andrade falando para o mesmo que venha a somar no intuito de que 
possamos fazer uma administração coesa, unida para o bem de Missão 
Velha(CE). Ver. José Divanildo de Andrade: saudou a todos, o seu discurso 
foi de agradecimento, aos familiares e principalmente a Deus por ter dado 
oportunidade de estar novamente ocupando uma Cadeira no Legislativo 
Municipal.  Ver. Eduardo Honorato Paulo: usando a Tribuna, o Parlamentar 
Eduardo Honorato ao iniciar o seu discurso, saudou os presentes, desejou votos 
de boas vindas ao Colega José Divanildo e, cobrou aos demais pares um amplo 
debate a cerca de um Plano Diretor para o nosso Município, é preciso e 
necessário, pois é obrigado na Constituição Federal, em seu Art. 182 para que 
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se possa organizar e disciplinar a política de desenvolvimento e uso do solo 
urbano em nosso Município, já houve, neste ano, solicitações de Edis cobrando 
construção de calçamento em algumas ruas, e isso ocorre porque não temos 
uma política urbana que discipline e planeje. A Nossa cidade se desenvolveu 
bastante no sentido da expansão de loteamentos, mas será que existe uma Lei 
regulamentando essa exploração? Indagou o Parlamentar, pois muita das vezes 
o dono do loteamento sequer coloca uma pedra tosca no chão sem previsão de 
pavimentação nas ruas e quem vai sofrer depois é a população. A Vereadora 
Inácia Arrais – D. Nazinha - pediu um aparte para dizer que em gestões 
passadas já participou de vários fóruns a cerca do tema, considerando de 
grande importância para a nossa cidade. Prosseguindo na sua fala, o Edil se 
pronunciou cerca da falta de manutenção na rede de iluminação pública, desde 
o final do ano passado que a população sofre com diversos trechos as escuras, 
causando uma sensação de insegurança para o nosso povo. O próprio Vereador 
disse que em frente a sua casa tem um poste com a luz apagada, e que esta 
cobrança advém de inúmeros populares que lhe procuram para fazer 
reclamações, pois o serviço é cobrado mensalmente na conta de energia. Para 
finalizar, o Parlamentar disse que o seu discurso não é para apontar erros de 
ninguém e sim, é um porta-voz da população na indicação dos problemas na 
busca de uma solução.  Ver. José Nairton Macedo Costa: saudando a todos, 
o Parlamentar também se pronunciou sobre a volta do Colega José Divanildo a 
esta Casa, enaltecendo que a classe rural do nosso Município conta com dois 
representantes de peso, o Vereador Eduardo Honorato e o então recém-
empossado José Divanildo. Prosseguindo na sua fala, o Vereador corroborou 
com o discurso do Parlamentar Eduardo Honorato sobre um Plano Diretor para 
a nossa cidade, citando os loteamentos como os grandes causadores de 
problemas, aos moradores e ao Município, pois os proprietários ganharam 
muito dinheiro e não se preocuparam em proporcionar um mínimo de 
infraestrutura aos seus clientes. Prosseguindo na sua participação, o Edil falou 
também a cerca da tradicional caminhada do pau da bandeira da Festa de São 
José, pois o comentário popular é que neste ano não vai haver conforme 
manda a tradição. Ver. Cícero Meneses Macedo: saudou a todos, iniciou 
dando votos de boas vindas ao Vereador José Divanildo de Andrade para em 
seguida falar sobre a tradição que é o pau da bandeira, porém se não for 
haver, o Edil concorda que tabus são para ser quebrados e entende que isso 
não parte nem do Prefeito e nem dos Padres que compõe a nossa Paróquia, 
pois há outras maneiras de prestar homenagens ao Santo Padroeiro. 
Continuando o Parlamentar falou a cerca da nossa feira pública, pois não 
concorda mais que a mesma seja realizada no dia da segunda feira, nominando 
vários fatores para que uma mudança seja feita para o sábado. Em outro 
assunto o Vereador Cícero Meneses abordou um problema que é falado em 
quase todas as Sessões, a saúde pública, desta vez falou sobre a norma 
baixada pelo Hospital São Vicente em Barbalha(CE) na qual não recebe  
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pacientes das cidades vizinhas para atendimento básico, o chamado 
atendimento primário e o que resta para nós missãovelhenses é fazer 
cobranças para melhorar o Hospital Geral, pois já se passaram vários e vários 
gestores e não conseguiram esse feito. Se não conseguirmos referenciar por 
aqui, a vizinha cidade de Brejo Santo(CE) tem dois bons hospitais, ressaltou o 
Parlamentar Cícero Meneses que prosseguiu pedindo ao Colega George 
Fechine, líder do Prefeito na Casa que colaborasse junto a Secretaria de 
Educação quanto à lotação dos professores da rede pública, deixando de lado a 
perseguição e a política rasteira. Para finalizar pediu ao líder da situação que 
trouxesse informações a cerca das folhas de pagamentos dos meses que 
ficaram em atraso. Ver. Hernesto Vasques: saudando a todos, começou suas 
palavras falando a cerca dos problemas financeiros encontrados no iniciou da 
gestão, principalmente sobre as folhas em atraso, FGTS, INSS, Coelce dentre 
outros e que o Prefeito tem as melhores intenções e propostas e que a situação 
vai fazer o melhor para Missão Velha(CE). Ver. José Rolim Filho: saudou a 
todos, foi breve na sua participação, pois o seu objetivo era dar os votos de 
boas vindas ao Colega José Divanildo de Andrade. Ver. George Fechine 
Tavares: saudou a todos, inicialmente falou sobre da jornada pedagógica que 
teve a participação em massa dos educadores, bem como da atual equipe da 
Secretaria de Educação que estavam com um sorriso estampado no rosto 
demonstrando a vontade de fazer diferente colocando a educação de Missão 
Velha(CE) em um novo rumo patrocinando aos alunos uma educação de 
qualidade, sobre as indagações do Colega Cícero Meneses o Parlamentar 
George Fechine disse que nessa gestão não vai haver nenhum tipo de 
perseguição política, se um professor for deslocado para uma determinada 
localidade é porque a equipe da Educação tem total competência para realizar a 
lotação. Prosseguindo no seu discurso o Edil falou também a cerca da 
iluminação pública dizendo que essa questão vem desde os quatro anos 
passados, foram realizados inúmeros requerimentos e pouco foi sanado, citou 
como exemplo o ex-vereador Adauto Nunes que tem um poste nas 
proximidades da calçada da sua residência e que praticamente passou os 
quatro anos apagado, a solução está sendo estudada para ser licitada uma 
empresa a fim de dar condição e estrutura para não mais sofrermos com essa 
falta de iluminação em nossas ruas. Em relação a falta de segurança pública, o 
maior culpado do que está acontecendo hoje é o Estado, pois não valoriza os 
servidores que tanto se rebolam para fazer uma segurança de qualidade. Em 
relação ao nosso Município, a gestão passada criou uma Secretaria de 
Segurança para angariar recursos e com isso, instalar câmeras em varias ruas, 
mas infelizmente não teve e foi omissa a gestão e estamos pagando pelos 
acontecimentos passados. Prosseguindo nas suas palavras o Líder da Situação 
falou também sobre saúde pública dizendo que o Hospital São Vicente não vai 
atender mais os casos primários e que este procedimento também vale para os 
barbalhenses, pois o primeiro atendimento tem que ocorrer num PSF. Em se 
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tratando de Missão Velha(CE), as reuniões já estão bastante adiantadas a fim 
de colocar o hospital, que foi abandonado, atender os nossos munícipes, 
inclusive ressaltou os atendimentos espontâneos por parte do Dr. Rosemberg 
(Dr. Lorim), o vice-prefeito, faz semanalmente naquela unidade de saúde. Ver. 

Francisco Rafael Tavares de Luna: Sem oradores e Nada mais a tratar, o 
Sr. Presidente deu por 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), 09 de fevereiro de 2017. 

 
 
 

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

 

 


