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Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Missão 
Velha, Estado do Ceará, 1º Período Legislativo do ano 2017. 
 
 
Aos quinze (15) 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 Divanildo de Andrade e Orlando Antonio 
Pereira. O Vereador José Rolim Filho justificou a ausência. 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 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 acompanhada de Parecer 
favorável opinando por sua aprovação em Plenário. PROCESSO 
LEGISLATIVO N.º 001/2017 DE AUTORIA DO VEREADOR EDUARDO 
HONORATO PAULO, DATADO DE 15 DE JANEIRO DE 2017, QUE 
DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO NO 
MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA(CE) E OS PROCEDIMENTOS DE 
INSPEÇÃO SANITÁRIA EM ESTABELECIMENTOS QUE PRODUZEM 
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; 
PROCESSO LEGISLATIVO N.º 002/2017 DE AUTORIA DO VEREADOR 
FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA, DATADO DE 15 DE 
FEVEREIRO DO NO EM CURSO, QUE “DISPÕE SOBRE EMENDA AO ART. 
3.º CAPUT, DA LEI MUNICIPAL N.º 056/2009 DE 21 DE DEZEMBRO DE 
2009, NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  
Matérias enviadas as Comissões Competentes da Casa. Requerimentos 
Escritos: Ver. Francisco Rafael Tavares de Luna: Ofício a Secretaria 
Municipal de Saúde solicitando informações a cerca do não pagamento do 
incentivo adicional dos agentes de endemias, fundamentada através da Portaria 
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N.º 409/GM/MS de 10 de fevereiro de 2017. Ver. George Fechine Tavares: 
Ofício ao Prefeito Municipal, com cópia ao Secretário de Agricultura, solicitando 
a perfuração de poço profundo no Distrito do Quimami.  Requerimentos 
Verbais: Ver. José Divanildo de Andrade: Ofício a Delegacia Operacional 
do DER/Ce solicitando urgentes em realizar serviço de reparo na Ponte Quinco 
Vasques na CE-293. Ver. José Nairton Macedo Costa: Ofício ao Deputado 
Estadual Elmano de Freitas solicitando que o mesmo interfira junto a 
Superintendência Estadual do Banco do Brasil  quanto ao reativação da agencia 
local do referido banco; Ofício a Empresa de Transporte Viametro solicitando 
que a mesma estenda o seu itinerário até a baixa do tinguizeiro, por ser uma 
comunidade bastante populosa, Ofício em igual teor aos proprietários de vans 
que transportam passageiros nas linhas urbanas.   ORDEM DO DIA: Foram 
votados e aprovados por unanimidade as seguintes Matérias: 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, bem como os 
Requerimentos Escritos e Verbais.  PALAVRA FACULTADA: Ver. Hernesto 
Vasques: saudando a todos, iniciou parabenizando o Prefeito Municipal pela 
pontualidade no pagamento do salário dos funcionários no mês de janeiro 
próximo passado, em seguida, falou também a cerca da PEC que regulariza a 
vaquejada que foi aprovada no Senado Federal, uma vitória principalmente 
para o nosso povo, pois temos vários pais de famílias, comerciantes, enfim, 
pessoas que tiram o seu sustento familiar desta tradição. Continuando o 
Parlamentar teceu comentários a respeito do PNAE, de bastante importância 
para o nosso agricultor, em 2016, segundo a nutricionista da Secretaria de 
Educação, terminou com menos de 20% (vinte por cento), alguns desistências 
por falta de estímulos e outros motivos e já nessa gestão estamos iniciando 
com quase 50% (cinquenta por cento), pois a preocupação que temos é grande 
em proporcionar uma alimentação de qualidade para as escolas. Em outro 
assunto falado, o Parlamentar disse que esteve com a Secretária de Saúde e ela 
repassou a informação que o carro da coleta de animais passa por uma reforma 
impossibilitando a realização do trabalho e que está no aguardo de um novo, 
porém, aqueles animais que forem apreendidos e que não constar nenhuma 
doença através de exame, serão soltos novamente. Ver. Francisco de Assis 
Borges Landim: saudou a todos, foi breve na sua participação, agradeceu a 
agilidade do Secretário Fran Cruz em atender o Requerimento a ele enviado, 
mais precisamente, o conserto de vários trechos da estrada para o Sítio Tapera 
e, conforme informação do mesmo Secretário, o problema da falta de 
iluminação pública será providenciado. Ver. José Divanildo de Andrade: 
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saudou os presentes, a sua participação foi para falar principalmente sobre os 
transtornos econômicos que a nossa população vem sofrendo com a ausência 
das duas agencias bancárias, ocasionadas pelo roubo na madrugada do dia 03 
de fevereiro próximo passado e que vem afetando em muito a nossa economia, 
o Município está praticamente parado. Ver. Eduardo Honorato Paulo: 
saudou a todos, iniciou a sua fala no assunto debatido pelo Colega Hernesto 
Vasques sobre a aquisição de produtos provenientes da agricultura familiar, 
principalmente a cerca dos percentuais que serão adquiridos e, o gestor que 
futuramente alcançar o percentual de 100% (cem por cento) será por este 
Vereador aplaudido, pois é um sonho essa conquista. Prosseguindo, o Edil fez 
um breve comentário a cerca do Projeto de Lei apresentado hoje no Expediente 
e resolverá o problema das compras institucionais de produtos de origem 
animal, tanto no PNAE como no PAA, pediu que os Colegas, situação e oposição 
olhassem com zelo essa Matéria, pois visa somente beneficiar o trabalhador e 
trabalhadora rural, fazendo com que ofertem produtos com mais qualidade. 
Para finalizar corroborou com as palavras do Colega Hernesto Silva sobre a PEC 
50/2016, pois a vaquejada para a nossa região é sinônimo de desenvolvimento 
turístico e financeiro.  Ver.  José Nairton Macedo Costa: saudando a todos, 
o Parlamentar iniciou sua participação falando a cerca da falta dos bancos em 
nossa cidade, fez uma visita in loco com o Colega Vereador Amadeu, da cidade 
do Crato(CE), nas duas agencias e, com relação ao Banco do Brasil, um ofício 
endereçado a Superintendência Estadual será importante para agilizar os 
trabalhos, pois afeta a nossa economia e tudo para resolver sobre assuntos 
ligados a bancos, temos que nos deslocar até a vizinha cidade de Barbalha(CE) 
onde os funcionários já estão sobrecarregados e com isto não nos 
proporcionam um atendimento de qualidade.  Sobre o Ofício pedindo que a 
empresa viametro e os proprietários de carros que realizam o transporte 
urbano, estendam seus itinerários até o Conjunto Habitacional Gildo Brandão, 
pois os moradores daquele bairro estão carentes desse serviço. Prosseguindo 
na sua oratória, o Parlamentar Nairton Macedo fez um comentário em cima do 
discurso do Colega Hernesto Vasques, mais precisamente sobre o PNAE, pois 
acompanhava a aquisição dos produtos, diga de passagem, de qualidade, pois 
era uma preocupação dos agricultores missãovelhenses e em tempo lamentou a 
fala da nutricionista citada pelo Colega Hernesto. Sobre os animais soltos, o que 
foi debatido por mim foram os cães com aspectos doentes, principalmente o 
calazar, e providências fossem tomadas na apreensão dos mesmos, cobrando a 
agilidade desse serviço, pois se for esperar que venha um carro novo, vamos 
torcer para que ninguém seja acometido por essa doença. Para finalizar, disse 
ter ouvido atentamente a fala do Colega George Fechine, na Sessão passada,  
sobre o trabalho voluntário que o Dr. Rosemberg (Dr Lorim) vem fazendo no 
Hospital Geral, e, rebatendo que não é bem assim, pois ele está lá cumprindo 
uma sanção imposta pela justiça eleitoral, foi flagrado fazendo boca de urna e 
terá que prestar serviços médicos gratuitos por um período determinado. Ver. 
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Cícero Meneses Macedo: saudou a todos, o Parlamentar pediu aos demais 
Colegas que deixassem o assunto hospital de lado, pois não houve abandono 
por parte de  nenhum gestor que administrou a nossa cidade, todo e qualquer 
recurso não é suficiente para proporcionar um atendimento de qualidade, a 
solução seria uma intervenção municipal, nos tramites legais ou ficaremos 
sempre nos digladiando sobre esse assunto. Prosseguindo no tema saúde 
pública, o Edil falou sobre o cancelamento dos atendimentos básicos no 
Hospital São Vicente em Barbalha(CE) era para todos os Municípios e não 
somente para Missão Velha(CE) que precisa melhorar o atendimento nos PSF's, 
pois é complicado para todo e qualquer prefeito manterem um médico 
exercendo a carga horária para qual foi concursado e com isso sobrecarrega o 
Hospital local, onde, segundo relatos do Parlamentar quando foi assinado 
convenio com o Município na gestão passada, o dinheiro enviado não melhorou 
em nada os atendimentos.  Prosseguindo na sua participação na Sessão 
Legislativa que ora se realiza, o Vereador Líder da Oposição pediu um maior 
entendimento entre todos os demais, na busca de solucionar problemas com a 
nossa população e em tempo, mencionou fatos lamentáveis que estão 
ocorrendo com a lotação dos professores da rede pública, casos de 
transferências para locais distantes, enfim, uma série de constrangimentos no 
qual o Edil vai trazer e provar a esta Casa a lotação da gestão passada, pois 
independente de quem votou em Tardine ou em Washington permanecia na 
sua região e não quer levar esses casos para o lado político e sim, o lado 
humano, o lado de quem tem direito, o Parlamentar pediu que todos os 13 
(treze) Vereadores procurassem o sindicato para se inteirar dos acontecimentos 
e obter informações dos critérios estabelecidos pela Secretaria de Educação. O 
assunto se estendeu por boa parte da Sessão, sendo o Vereador Cícero 
Meneses aparteado pela Vereadora D. Nazinha e o Vereador Eduardo Honorato 
e voltando a falar, continuou por mais alguns minutos fazendo suas 
considerações a cerca do assunto em foco. Para finalizar, o Edil pediu ao Líder 
da Situação, Vereador George Tavares que traga informações sobre o 
pagamento da licença ambiental do Distrito Industrial e o saldo em conta para 
execução de serviços de infraestrutura. Ver. George Fechine Tavares: 
saudou a todos, o Parlamentar iniciou falando que esteve presente, juntamente 
com o seu Colega Hernesto Vasques em uma conversa com o Pároco da cidade 
e o mesmo adiantou que neste ano não teremos a tradicional caminhada com o 
pau da bandeira da Festa de São José, pois em sua opinião, o pau da bandeira 
é uma patrimônio cultural do nosso Município que transcende os muros da 
igreja, sobre o assunto do PNAE, o Edil falou que neste está previsto em 
orçamento R$ 716.000,00 (setecentos e dezesseis mil reais), desse total 30% 
(trinta por cento) destinado para agricultura familiar, o que corresponde a R$ 
214.800,00 (duzentos e catorze mil, oitocentos reais) de investimentos e que 
não ficará somente nisso, em conversa com o Prefeito Municipal, o Secretário 
de Agricultura e a Secretária de Educação, a aplicação será no valor de R$ 
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346.000,00 (trezentos e quarenta e seis mil reais) chegando a quase 50% 
(cinquenta por cento) e a gestão passada não viu com bons olhos a questão da 
agricultura familiar na participação do PNAE. Prosseguindo, o Vereador George 
Fechine falou a cerca da prestação de serviços do Dr. Rosemberg (Dr. Lorim) 
no Hospital Geral de Missão Velha(CE), pois o mesmo sofreu denuncias vazias e 
caluniosas de pessoas que não tem o que fazer e na audiência na qual 
compareceu, o Dr. Rosemberg quis logo finalizar esse problema aceitando o 
que foi imposto pela justiça eleitoral. Quando eu falo, Vereador George, em 
trabalho voluntário, é porque ultrapassa a carga horária estabelecida na justiça 
e faz porque gosta de ajudar as pessoas mais carentes que sofreram nestes 
últimos 04 (quatro) anos sem ter hospital. O Vereador Cícero Meneses pediu 
um aparte falando que o Colega votou num projeto de lei autorizando o 
Município a repassar verbas de acordo com o pedido feito pelo Dr. Elce Santana 
e em tempo cobrou ao Líder da Situação a promessa feita em campanha de 
que em janeiro o hospital estava em pleno funcionamento.  A partir deste 
momento, os ânimos se exaltaram entre ambos, falando em voz alta, o que foi 
rapidamente contido pelo Vereador Presidente Rafael Tavares pedindo aos 
senhores líderes comportamento e postura, pois foram eleitos para 
representarem o povo e pediu o respeito dos dois líderes. Prosseguindo na 
Sessão Legislativa o Vereador Cícero Meneses pediu desculpas a Mesa, aos 
demais Colegas e ao Plenário pelo acontecido o que foi seguido pelo Vereador 
George Fechine. Prosseguindo, o Parlamentar falou a cerca da tão debatido 
lotação dos professores, tecendo comentários de que a equipe da Secretaria de 
Educação tem total capacidade e responsabilidade na colocação dos 
profissionais em determinados setores. Ver. Francisco Rafael Tavares de 
Luna: saudou a todos, de inicio, pediu que o fato ocorrido hoje não voltasse a 
se repetir, que as discussões sejam com mais diálogos. Prosseguindo o 
Parlamentar disse que as lotações estão acontecendo de uma maneira às 
avessas citando professores com 200 (duzentas) horas e estão sendo 
desmembrados 100 (cem) horas num local e 100 (cem) horas em outro, isso é 
muito errado e o mais agravante nisso são eleitores do ex-prefeito Dr. Tardiny, 
não venham dizer que não há perseguição política que estar sim existindo.  
Quem se sentir prejudicado devem procurar o sindicato e acionar os meios 
jurídicos. Para finalizar o Sr. Presidente falou a cerca da reforma do centro de 
saúde Dr. Raimundo Alves, verba conseguida na gestão passada e pediu ao 
Líder da Situação que agilizasse junto da Secretária de Saúde meios de colocar 
o NASF para funcionar, pois a médica veio fazer os seus atendimentos e a duas 
semanas não está conseguindo por falta de energia nas salas, bem como enviar 
um médico para atender no PSF da comunidade da Cachoeira. Antes do 
encerramento, o Vereador José Nairton Macedo Costa, Vice-Presidente da Mesa 
Diretora pediu aos nobres Colegas que observassem no Regimento Interno o 
capítulo sobre os debates, esclarecendo para todos a importância de disciplinar 
os apartes e o tempo utilizado por cada Edil ao usar o microfone, bem como 
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esclareceu também a cerca da palavra do Sr. Presidente que só é aparteado se 

assim o mesmo desejar. Sem mais oradores e Nada mais a tratar, 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), 15 
de fevereiro de 2017. 

 
 
 

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

 
 


