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Ata da 37a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Missão 
Velha, Estado do Ceará, 20  Período Legislativo do ano 2019. 
https://www.facebook.com/camaramissaovelha/videos/76  1951084271151/ 

Aos 20 (vinte) dias do mês de novembro do ano dois mil e dezenove (2019), 
às 15h00min, na Sede Própria da Câmara Municipal - Palácio José Correia 
Uma, 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 - l 
Secretário, Alberto Pinheiro Roberto - 20  Secretário, Antônio 
Rodrigues Roberto, Cícero Antônio Macedo Santana, Francisco de 
Assis Borges Landim, George Fechine Tavares, Hernesto Silva 
Vasques (Líder da Bancada da Situação), José Divanildo de Andrade, 
José Rolim Filho e Orlando Antônio Pereira. O Vereador Francisco 
Rafael Tavares de Luna justificou a ausência. 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: 
REQUERIMENTOS ESCRITOS: Ver. Eduardo Honorato Paulo: Ofícios 
para o Chefe do Poder Executivo Municipal, fazendo-se acompanhar de 
cópias para diversas Secretarias Municipais, a saber: Recuperação da estrada 
de acesso aos Sítios: Pinheira, Santa Rosa e Riachão, localizados na região 
serrana do nosso Município; Reforma da Praça do Centenário, denominada 
Edson Olegário de Santana ou simplesmente Praça do Cariri Club; Serviço de 
coleta de lixo nas ruas do Bairro Novo Milênio, Boa Vista, Conjunto Casemiro 
Farias, Conjunto Gildo Rodrigues Brandão e na Vila do Matadouro; 
Informações sobre as emendas parlamentares em que o nosso Município foi 
contemplado bem como a discrição de cada objeto. Ofício endereçado a 
Delegacia de Policia Civil fazendo-se acompanhar de cópia para o 
Destacamento Policial Militar de nosso Município pedindo o comparecimento 
das forças de segurança no estádio municipal Valdemiro Dantas, por ocasião 
da partida envolvendo a equipe do Juventude e a seleção da cidade de 
Quixelô no próximo dia 24 (vinte e quatro) de novembro. 
REQUERIMENTOS VERBAIS: Ver. José Rolim Filho: Ofício endereçado 

/ 	para o Secretário de Agricultura do Município solicitando informações sobre o 

\j 	sistema de abastecimento d'água no Sítio Serra do Mãozinha; Ofício 
endereçado para o Governador do Estado do Ceará pedindo a realização de 

A / 	pavimentação asfáltica na estrada CE-153 no trecho compreendio-entr p 
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Município de Missão Velha(CE) até o Distrito de Ingazeiras, em Aurora(CE). 
Ver. José Divanildo de Andrade: Ofício para a gerência regional do INSS 
com sede em Juazeiro do Norte(CE) pedindo informações sobre a demora em 
conceder ou negar as inúmeras aposentadorias rurais, cópia para a agencia 
local do referido órgão federal; Ofício parabenizando a equipe do Juventude 
de Missão Velha(CE), com pedido de subscrição de todos os Parlamentares, 
pela conquista do campeonato intermunicipal ocorrido no ultimo dia 16 
(dezesseis) de novembro próximo passado. Ver. Eduardo Honorato 
Paulo: Ofícios para o Chefe do Executivo fazendo-se acompanhar de cópias 
para diversas Secretarias, a saber: revitalização da Av. José Sobreira da Cruz, 
tanto na sua pavimentação como também canteiros e iluminação; 
Pagamento dos fornecedores da merenda escolar inseridos no PNAE, pois 
informações advindas dos agricultores, o referido convênio encontra-se em 
atraso; Serviço de iluminação pública nos Sítios Terra Dura e Pontal da Serra, 
conserto e instalação. Ver. José Nairton Macedo Costa: Ofício para o 
Chefe do Poder Executivo solicitando o conserto do alambrado (grade de 
proteção) na quadra da Praça José Macedo Coelho, parte do piso que fica 
paralelo a Rodovia Maria Luzanira Ribeiro Dantas do referido equipamento 
público como também uma placa indicativa que se encontra inclinada 
correndo o risco de causar um acidente. ORDEM DO DIA: Foram 
submetidos ao crivo do Pleno da Casa do Povo, os Requerimentos escritos e 
verbais apresentados por ocasião do Expediente Legislativo, onde em 
seguida, foram aprovados por unanimidade dos Parlamentares presentes na 
Sessão. Antes de facultar a palavra, a Tribuna foi ocupada pelo jovem 
escritor e professor missãovelhense Antônio Ruy Sampaio no qual veio até 
este Poder fazer o lançamento de mais uma obra de sua autoria intitulada 
"Um Lugar Seguro em Mim" tendo também como objetivo angariar patrocínio 
para a confecção de exemplares da referida expressão artística. 
PALAVRA FACULTADA: Ver. José Divanildo de Andrade: saudou a 
todos, o Edil abril essa etapa da Sessão Legislativa parabenizado a equipe do 
Juventude Esporte Clube por ter completado uma década desenvolvendo um 
trabalho em prol do esporte da nossa cidade e por ocasião do seu discurso, 
fez uma menção honrosa pela conquista de um torneio regional no último 
sábado dia 16 (dezesseis) de novembro congratulando-se com sua diretoria 
como também enaltecendo o trabalho realizado pela Administração Municipal 
no cuidado com a nossa Praça de futebol. Prosseguindo na sua palavra 
facultada, o Parlamentar justificou uma solicitação apresentada através de 
Requerimento verbal, no tocante ao tratamento desumano que o INSS vem 
agindo com os encaminhamentos de benefícios rurais, exemplificando 
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pedidos advindos desde o mês de março do ano em curso e até agora 
nenhuma resposta fora dada, nem favorável ou mesmo desfavorável a 
aposentadoria, o que vai de contrário as determinações dos governos do PT, 
onde o agricultor requerente recebia a informação no prazo máximo de 30 
(trinta) dias e em muitas das vezes a concessão do benefício era quase que 
automática, recebendo a notícia ali mesmo no atendimento. Dando 
seguimento no assunto, o Vereador José Divanildo disse que os benefícios 
rurais fazem muito bem para o nosso Município, cerca de R$ 58.000.000,00 
(cinquenta e oito milhões de reais) movimentam a nossa economia 
anualmente. Para concluir o assunto, o Edil externou a sua insatisfação com 
o atual Governo Federal que só dificulta a vida do homem do campo, pois, 
José Divanildo disse ser um profundo conhecedor do sofrimento e do dia-a-
dia dos nossos rurícolas. Finalizando a sua participação, o Parlamentar pediu 
providências, após relatar a visita de turistas na floresta petrificada localizado 
no Sítio Olho D'água no sentido de melhorar as condições de acesso ao 
referido ponto turístico para cada vez mais atrair o turismo para o nosso 
Município. Ver. José Rolim Filho: cumprimentando a todos, o Vereador 
pertencente a bancada do PDT do Legislativo Municipal começou seu 
discurso agradecendo os Colegas pelos elogios proferidos em relação a uma 
solução paliativa encontrada para a passagem dos veículos advindos da 
região do Distrito de Missão Nova e adjacências. Continuando, o Edil cobrou 
das autoridades responsáveis pelas obras de abastecimento no Sítio Serra do 
Mãozinha, uma solução para contornar o referido problema da falta d'água, 
pois, a população do referido logradouro, veio ao seu encontro reivindicando 
informações pelas quais não soube responder até porque não recebe 
nenhuma notícia quando envia os seus ofícios para os entes responsáveis. O 
Vereador José Divanildo usou da palavra para informar que acompanha de 
perto a rotina dos moradores do Sítio Serra do Mãozinha, seja para as boas 
notícias como também para as más notícias, quanto a questão da água, uma 
obra grande e diferenciada em andamento naquela região, onde a solução do 
problema passa pela empresa de energia elétrica ENEL e já existem esforços 
do Prefeito Municipal em conjunto com o Dep. Estadual Guilherme 
objetivando contornar essa situação. O Edil Hernesto Vasques também usou 
da palavra para relatar a dificuldade junto a ENEL para que a mesma 
pudesse energizar o sistema de abastecimento concluído localizado no Sítio 
Carnaúba, uma verdadeira peregrinação de cobranças com a empresa. 
Voltando a falar, José Rolim agradeceu os Pares discursantes ao tempo que 
cobrou o número do protocolo inserido na solicitação do serviço de 
energização para o sistema de abastecimento a fim de poder angariar 
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informações concretas sobre a realização do serviço, pois, o Edil disse se 
propôs a ajudar o povo do nosso Município. Ver. Georcie Fechine Tavares: 
saudou a todos, o Líder Minoritário usou o seu tempo regimentar para 
discursar especificamente sobre a data de hoje, o dia 20 (vinte) de novembro 
comemorativo ao dia da consciência negra, até porque a maioria da 
população do nosso país é composta por pessoas consideradas advindas da 
raça negra, porém, diante de tantas contradições sociais, essa grande 
maioria também sofre com a exclusão em seus mais diversos setores, desde 
o acesso à educação superior como também no mercado de trabalho tendo a 
remuneração diferenciada quando exercem a mesma função de uma pessoa 
considerada branca, um racismo disfarçado no Brasil, exemplificando 
também a triste estatística da população carcerária, pois em sua grande 
maioria é composta por pessoas negras, uma verdadeira exclusão social que 
em um passado recente teve a grande luta para comemorar a data hoje 
mencionada, não deixando de citar um grande herói favorável a inclusão da 
raça negra na sociedade, o Zumbi dos Palmares. Dando prosseguimento no 
assunto, o Líder Minoritário também fez lembrar a data de 13 (treze) de 
maio, comemorativa a abolição da escravatura, embora essa luta 
abolicionista brasileira não inseriu o negro na sociedade, infelizmente no 
Brasil vivemos em um racismo. Para concluir, o Vereador George Fechine 
enalteceu a luta para instituir a data de hoje no calendário comemorativo, 
embora ainda seja clara a distância existente com os objetivos almejados, 
mas que também já se alcançou alguns pontos positivos. Ver. Eduardo 
Honorato Paulo: cumprimentando os presentes, o Líder Petísta no 
Legislativo Municipal começou o seu tempo regimental parabenizando os 
discursos dos Colegas Vereadores que lhe antecederam, dando ênfase nas 
palavras do Edil José Divanildo no tocante ao enorme prejuízo que os 
agricultores familiares vêm sofrendo com esse longo período de analise para 
se concedida sua aposentadoria rural. Prosseguindo, o Parlamentar trouxe 
novamente para debate a demora na reabertura do Mercado Público José 
Macedo Santana, o antigo açougue, pois a edificação está localizada no 
centro comercial da nossa cidade e já estamos na terceira gestão municipal e 
o prédio não tem funcionalidade alguma. Dando sequência no assunto, o Edil 
ora com a palavra chamou a atenção sobre quais os motivos para tantos 
atrasos ao tempo que cobrou uma solução pelo Poder Executivo, pois isso 
traz um enorme prejuízo para a cidade, até mesmo por ser um prédio 

-memorável e importante da nossa história, os comerciantes ficam no prejuízo 
e a população deixa de ter um ambiente de qualidade para adquirir os 
produtos diários de consumo sendo esse discurso em tom de apelo para 11  
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Administração fazer o possível para a reabertura deste mercado porque ele 
fechado envergonha os munícipes, são praticamente 10 (dez) anos que o 
prédio encontra-se de portas batidas e as pendências existentes devem ser 
resolvidas. Outro assunto falado pelo 10  Secretário da Mesa Diretora aonde 
novamente usou o substantivo "apelo" foi para resolver o problema ora 
existente com os fornecedores cadastrados no PNAE, ou seja, o atraso no 
pagamento dos produtos fornecidos, assunto recorrente amplamente 
explicado pelo Parlamentar na Sessão passada como também, discursou 
novamente acerca da problemática com a divisória de concreto na entrada 
do Sítio Passagem de Pedras, coisa que não é vista na vizinha cidade de 
Barbalha(CE), na localidade do Sítio Brejinho e durante a semana se reunirá 
em audiência com o Dep. Estadual Moisés Braz a fim de resolver o problema 
assunto de debate no Plenário deste Poder. Para finalizar seu tempo 
regimental, não mediu as palavras elogiosas para a equipe do Juventude por 
ter conquistado uma etapa do torneio intermunicipal no último dia 16 
(dezesseis) de novembro próximo passado e com isso a classificação para a 
próxima fase tendo início no próximo dia 24 (vinte e quatro) de novembro 
com uma partida contra a seleção do Município de Quixelô(CE). Ver. José 
Nairton Macedo Costa: saudou a todos, o Presidente da Mesa Diretora 
começou sua participação na Sessão de hoje falando do assunto apresentado 
pelo Colega George Fechine no tocante ao dia nacional comemorativo a 
consciência negra, pois no entendimento do Parlamentar, muito já foi feito, 
mas a distancia por fazer ainda é muito grande, o povo negro no Brasil tem 
uma história muito rica desde a epopeia do Zumbi dos Palmares até os dias 
atuais onde observamos em diversos setores sociais, principalmente nas 
equipes de futebol, a maioria dos atletas são negros, sendo o Sr. Edson 
Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, a inspiração maior. Prosseguindo no 
assunto, o Vereador José Nairton repudiou a atitude como o Dep. Federal 
Coronel Tadeu agiu em uma exposição contra o racismo na Câmara Federal, 
arrancando e quebrando uma tela que ilustrava a violência policial contra a 
população negra, porém, o Deputado que foi membro das forças de 
segurança pública, agindo dessa forma, não tem como despertar o respeito 
do brasileiro até porque sua aparência não nega a descendência advinda da 
raça negra, tudo isso aconteceu abertamente na frente dos meios de 
comunicação e fatos assim, temos muito a lamentar porque estamos 
convivendo com pessoas que não querem aceitar a história, tentam mudá-la 
de um dia para o outro, isso tudo baseado em um governo sem ordem e 
moral exemplificando o atual Ministro da Educação que faz papel de moleque 
não se comportando como um autêntico representante de Estado. Para 
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concluir o assunto, o Parlamentar José Nairton disse que o momento é de 
reflexão, pois ainda vivemos em um país cheio de preconceito com a cor da 
pele, porém vamos todos para o mesmo local, negros e brancos, o destino é 
somente um, sete palmos abaixo do chão. Continuando no seu tempo 
regimental, o Presidente da Câmara mencionou a conquista da equipe do 
Juventude da nossa cidade, dedicando em especial, a pessoa do seu 
presidente, o jovem Leia, e por ocasião do seu discurso cobrou uma maior 
colaboração da classe empresarial e política do nosso Município para o nosso 
futebol amador e demais esporte. Em outro assunto abordado, o Mandatário 
do Legislativo fez menção ao discurso do Colega José Divanildo de Andrade 
no tocante a demora dos benefícios das pessoas originarias do meio rural, 
até porque o Ministério Público entrou com uma ação contra o INSS 
cobrando agilidade pela demora nos processos de concessão de 
aposentadoria. Para finalizar, o Edil pediu para registrar uma ligação do 
radialista Valter Silva disponibilizando os microfones da Rádio Transcariri FM 
para o jovem escritor missãovelhense Ruy Sampaio. Sem oradores e nada 
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, do 
que para constar, eu, Eduardo Honorato Paulo, como lO  Secretário fiz 
digitar a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai 
devidamente assinada. Missão Velha(CE), 20 de novembro de 20 

José Na! ?ifl acedo Costa 	/ 	Ed doHonotoP lo
10  Secretário 
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