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Ata da 35ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Missão 
Velha, Estado do Ceará, 2º Período Legislativo do ano 2018. 
 
 
Aos trinta e um (31) dias do mês de outubro do ano dois mil e dezoito 
(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: José Nairton Macedo Costa – Vice-Presidente, 
Eduardo Honorato Paulo – 1.º Secretário, Alberto Pinheiro Roberto – 
2º Secretário, Antônio Rodrigues Roberto, Cícero Meneses Macedo 
(Líder da Bancada de Situação), Hernesto Silva Vasques (Líder da 
Bancada da Situação), José Rolim Filho e Orlando Antônio Pereira.  
O Presidente Francisco Rafael Tavares de Luna, em viagem oficial 
para a capital do Estado, justificou a ausência, O Vereador José 
Divanildo de Andrade e a Vereadora Inácia Arrais de Alencar Silva 
justificaram suas ausências apresentando atestados médicos. 
Iniciando os trabalhos com a recitação de um Pai Nosso e uma Ave Maria, em 
seguida o Sr. Vice 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 Nº 008/2018 DE AUTORIA DO CHEFE DO 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DATADO DE 30 DE OUTUBRO DO 
ANO EM CURSO, CUJA EMENTA: “AUTORIZA O MUNICÍPIO A 
CELEBRAR ESCRITURA PÚBLICA ATRAVÉS DE DOAÇÃO DE IMÓVEL 
PÚBLICO PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SINDICATO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA(CE) E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” Proposição encaminhada para a Comissão 
de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. MATÉRIAS PARA 
VOTAÇÃO: PROCESSO LEGISLATIVO Nº 027/2018, DATADO DE 04 
DE ABRIL DE 2018, CUJA EMENTA: “TORNA OBRIGATÓRIA A 
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO FISCAL, DE INTERESSE PÚBLICO, 
POR PARTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NOS TERMOS QUE 
ESTA LEI ESTABELECE” e PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 008/2018 DE 
AUTORIA DO VEREADOR EDUARDO HONORATO PAULO, DATADO DE 
25 DE JULHO DE 2018, CUJA EMENTA: “DISPÕE SOBRE A 
ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR – SMDC, INSTITUI A CORDENADORIA MUNICIPAL DE 
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON, O CONSELHO 
MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – 
CONDECON E INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E 
DEFESA DO CONSUMIDOR – FMPDC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 
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Proposições acompanhadas de Pareceres opinativos da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa e de Finanças, Orçamento e 
Defesa do Consumidor. REQUERIMENTOS ESCRITOS: Ver. Cícero 
Meneses Macedo: Ofício para a Secretaria Municipal de Administração 
solicitando prestação de contas detalhada da empresa SN dos Santos-ME 
contratada através da licitação 2017.02.22.1. Ver. Eduardo Honorato 
Paulo: Ofícios endereçados para o Gestor Municipal fazendo-se acompanhar 
de cópias para diversas Secretarias da administração direta, a saber: 
Conserto de bueiro na rua conhecida popularmente como Rua da Vaquejada; 
Conserto da estrada de acesso ao Sítio Grossos, zona rural; Conserto das ruas 
do Bairro Novo Milênio; Informações a respeito de relatório atualizado sobre 
os gastos da Secretaria Municipal de Esportes com o  campeonato de futebol 
dos anos 2017 e 2018 como também aquisição de matérias esportivos, 
limpeza, expediente, etc; Notas fiscais da Secretaria Municipal de Saúde 
referentes aos exercícios financeiros de 2017 e 2018 com aquisição de 
diversos itens citados na redação do referido Requerimento; Informações a 
respeito da empresa fornecedora de combustíveis e seus derivados conforme 
itens especificados na solicitação. REQUERIMENTOS VERBAIS: Ver. 
Francisco de Assis Borges Landim: Ofício de pesar a família do Sr. 
Raimundo Pio, falecido recentemente em nossa cidade; Ofício a empresa 
responsável pelo serviço de duplicação da CE-293 que sinalize com urgência o 
cruzamento com a CE-153 – contorno rodoviário de nosso Município. Ver. 
Cícero Meneses Macedo: Ofício para a Sra. Simone Santana, responsável 
pela gestão do Hospital Geral de Missão Velha(CE) solicitando prestação de 
contas detalhada com documentos comprobatórios da despesa dos recursos 
repassados pelo Município de Missão Velha(CE), expediente com cópia para a 
Secretária Municipal de Saúde; Ofício endereçado para o Sr. Isaque 
Evangelista Cruz, Secretário Municipal de Administração solicitando do 
mesmo, o envio de prestação de contas detalhada com documentos 
comprobatórios da despesa da empresa Francisca Maria Gonçalves Urias-ME, 
com sede na cidade de Lavras da Mangabeira(CE). Ver. José Rolim Filho: 
Oficio para o Secretário de Agricultura, o Sr. Adauto Nunes solicitando do 
mesmo a relação nominal e respectivo endereço dos beneficiários do 
Programa Minha Casa, Minha Vida da zona rural do nosso Município. Ver. 
Eduardo Honorato Paulo: Ofício para a Secretaria Municipal de Educação 
solicitando providencias quanto a falta de transporte (ônibus) para os alunos 
do Sítio Serra do Mãozinha poderem frequentar as aulas na E.E.F. Joaquim 
Alves de Barros ORDEM DO DIA:  Foram colocadas para o crivo do Pleno da 
Casa do Povo as seguintes Matérias: PROCESSO LEGISLATIVO Nº 
027/2018, DATADO DE 04 DE ABRIL DE 2018, CUJA EMENTA: 
“TORNA OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO FISCAL, 
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DE INTERESSE PÚBLICO, POR PARTE DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL, NOS TERMOS QUE ESTA LEI ESTABELECE” e PROJETO 
DE INDICAÇÃO Nº 008/2018 DE AUTORIA DO VEREADOR EDUARDO 
HONORATO PAULO, DATADO DE 25 DE JULHO DE 2018, CUJA 
EMENTA: “DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA 
MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SMDC, INSTITUI A 
CORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR – PROCON, O CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO 
E DEFESA DO CONSUMIDOR – CONDECON E INSTITUI O FUNDO 
MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – FMPDC E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” que após as discussões atinentes aos 
Projetos, os mesmos foram aprovados por unanimidade como também todos 
os Requerimentos Escritos e Verbais. Antes de facultar a palavra, a Tribuna 
foi ocupada pelo Coordenador Executivo do Geopark Araripe, Idalécio de 
Freitas  que veio falar sobre os dois geossítios existentes em nosso Município: 
a cachoeira e a floresta petrificada. (Áudio na íntegra no arquivo sonoro 
da Sessão Legislativa do dia 31/10/2018).  PALAVRA FACULTADA: 
Ver. Cícero Meneses Macedo: saudou a todos, iniciou sua participação 
falando das reclamações dos servidores municipais sobre o não cumprimento 
da Lei Nº 185/2013, haja vista ser um benefício direto ao funcionário, pois o 
mesmo tem a bonificação da metade do 13º (décimo terceiro) salário no mês 
do seu aniversário e, segundo relatos, a Secretaria de Educação não está 
cumprindo a com a Lei. Prosseguindo, o Parlamentar apresentou números 
relacionados ao orçamento do FUNDEB para o corrente exercício, ou seja, um 
total de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões) de reais, confrontando com 
a folha de pagamento que deverá atingir os R$ 27.000.000,00 (vinte e sete) 
milhões de reais, então o Líder oposicionista indagou aos seus Pares qual a 
mágica vai ser aplicada para suprir esse déficit financeiro. Outro assunto 
apresentado pelo Vereador Cícero Meneses foi quanto aos empréstimos 
consignados em folha de pagamento, pois está chegando reclamações de 
servidores quanto aos seus nomes constarem no SERASA, existe a 
possibilidade de que os descontos realizados pelo Município, não estão sendo 
repassados para a Caixa Econômica Federal, o que ocasionalmente está  
prejudicando aquele funcionário que contraiu empréstimo bancário deixando-
o com o nome “sujo” indevidamente, porém, as reclamações existem, mas na 
hora de tomar uma iniciativa o servidor tem medo de retaliação por parte da 
Administração. Continuando no assunto, o Líder oposicionista falou que vai 
até a Caixa Econômica Federal, agência de Barbalha(CE), juntamente com o 
Colega Vereador George Fechine fazendo-se acompanhar de um funcionário 
prejudicado averiguar essa situação e tudo isso não seria necessário se a 
Gestão Municipal repassasse informações para este Poder. Para finalizar sua 
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participação, o Edil fez críticas quanto a não operacionalização da Lei 
Municipal Nº 441/2018 que tem como objeto expandir o atendimento em 
consultas, exames e cirurgias, desafogando as filas existentes no sistema 
público de saúde, mas, que até a presente data nada foi realizado, nem 
mesmo a licitação para contratação de clínicas ou laboratórios. Ver. George 
Fechine Tavares: saudou a todos, o Edil iniciou sua participação falando 
sobre da vinda do representante do Geopark Araripe que dirimiu diversas 
dúvidas sobre a riqueza natural que temos, porém, tanto a cachoeira quanto 
a floresta petrificada não são devidamente exploradas, da forma devida, pela 
Administração Municipal, ou seja, angariar recursos no intuito de promover 
benefícios para a nossa cachoeira que está abandonada, correndo o risco de 
tirarmos esse símbolo da nossa bandeira, pelo qual, nos orgulha em muito, 
então, no seu pronunciamento, o Parlamentar cobrou providências por parte 
da Gestão que nem mesmo tem um Secretário de Cultura nomeado e a falta 
de interesse em explorar tamanha riqueza. Prosseguindo na sua palavra 
facultada, o Parlamentar George Fechine mencionou a fala do Colega Cícero 
Meneses, em duas oportunidades, a primeira foi quanto ao problema que está 
em evidência, no tocante aos empréstimos em folha na agencia da Caixa 
Econômica, questionando de quem é a culpa, do Município que não repassa 
os valores ao banco ou se a negligência é da Caixa? Então é necessário o 
comparecimento à referida instituição financeira, juntamente com o Vereador 
Cícero Meneses objetivando esclarecer uma posição sobre o assunto, pois é 
inadmissível o nosso servidor passar por tamanho constrangimento. A 
segunda menção é quanto a saúde pública, ou seja, a cobrança constante da 
população na busca de consultas e exames para determinadas especialidades, 
causando uma verdadeira peregrinação do povo até a sede da Secretaria de 
Saúde na qual, eu, George Fechine estive presente conversando com a Sra. 
Secretária e um fato que me deixou bastante preocupado foi que a mesma 
não tinha conhecimento sobre a Lei em vigor que autoriza o Município a 
contratar clínicas e laboratórios e lamentou não haver sequer diálogo interno 
entre o Gestor e a Secretária. Para finalizar, o Parlamentar expressou 
preocupação no descaso por parte da atual Administração como também a 
total falta de informação dentro da própria gestão. Ver. Eduardo Honorato 
Paulo:  saudou a todos, o Sindicalista Eduardo iniciou sua participação 
falando inicialmente sobre as preocupações e prejuízos advindos de 
consequências da Gestão Municipal para o povo de Missão Velha(CE), quanto 
ao relato apresentado sobre os empréstimos consignados que é algo muito 
sério e o Poder Executivo tem por obrigação dar satisfação na próxima 
Sessão, pois os nossos servidores estão sendo prejudicados junto a Caixa 
Econômica, e, não é resposta dizer que não sabe ou não tem 
responsabilidade sobre esses fatos e muitas das vezes o servidor com receio 
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de denunciar, por medo de perseguição,  não colabora e essa situação é 
muito séria, pois está Casa precisa tomar a frente disso e que a Gestão nos 
mande pelo menos uma informação detalhada se ela vem cumprindo com 
suas obrigações repassando os valores descontados em folha para a 
instituição financeira. Continuando nesse assunto, o Parlamentar falou da 
gravidade do fato, tendo que ser formada uma Comissão para investigar se a 
culpa for da Gestão Municipal, podendo ela (Administração) decorrer em 
crime de responsabilidade e se o Município não tiver a responsabilidade sobre 
o que está acontecendo que apresente a documentação deixando-o isento de 
culpa. Outro assunto debatido pelo Edil e falado anteriormente pelos seus 
Colegas Cícero Meneses e George Fechine foi sobre a Lei Municipal em vigor, 
aquela que iria resolver o problema das filas quanto a consultas, exames e 
cirurgias, e o que estamos vendo hoje são relatos de testemunhas vivas, 
ainda bem que estão vivas, citando a Sra. Joana, presente no Auditório que 
peregrina constantemente até a Secretaria de Saúde na busca de um exame 
para ser realizada uma cirurgia e encerrou o assunto falando que adoecer é 
ruim, mas, adoecer em Missão Velha(CE) é pior ainda. Para finalizar sua 
participação na Sessão que ora se realiza, o 1º Secretário da Mesa Diretora 
comentou sobre a participação do Coordenador Executivo do Geopark 
Araripe, Idalécio de Freitas, onde deixou bem claro a falta de uma ação 
afirmativa por parte do Poder Executivo Municipal para deixar a cachoeira, 
pelo menos parecida com que foi em seu passado, e em tempo ressaltou a 
importância da vinda do representante do Geopark  que esclareceu diversas 
dúvidas sobre o assunto debatido por diversas vezes nas Sessões da Câmara 
Municipal como foi também em suas palavras finais na recuperação das 
estradas rurais e a recuperação da iluminação pública e ruas do Bairro Novo 
Milênio.  Ver. José Nairton Macedo Costa:  saudou a todos, o Vice-
Presidente da Mesa Diretora, hoje, na condução dos trabalhos, iniciou sua 
participação falando das considerações apresentadas pelo Coordenador 
Executivo do Geopark Araripe Idalécio de Freitas, principalmente sobre a 
questão da nossa cachoeira, que não é mencionada somente em nossa 
bandeira, no hino do nosso Município também há uma estrofe falando dessa 
riqueza natural que teve seu apogeu na Gestão do Prefeito Manoel Dantas de 
Araújo e até a presente data, em nível municipal, nada tem sido feito. 
Prosseguindo no assunto, o Parlamentar Nairton Macedo mencionou a 
preocupação do Município de Santana do Cariri em preservar suas riquezas 
naturais, principalmente quando na extração da pedra de Santana foram 
encontradas centenas de fósseis e hoje aquela cidade conta com um museu, 
bastante visitado por turistas de todo o Brasil, mérito atribuído à preocupação 
do ex-Gestor daquela cidade, o Professor Plácido Cidade Nuvens. Outro 
assunto também falado na Sessão de hoje foi sobre o problema dos 
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empréstimos consignados que tem colocado o nome de servidores do 
Município no SERASA, haja vista a preocupação do Legislativo Municipal em 
resolver essa situação, pois se faz necessário à presença de uma Comissão na 
agência da Caixa Econômica Federal para averiguar de quem é a culpa, se for 
da instituição financeira temos aqui advogados para pleitear os danos 
causados aos funcionários e se for da Municipalidade, é tentar resolver de 
imediato.  Prosseguindo no seu tempo regimental, o Vice-Presidente também 
comentou sobre a Lei Municipal onde autoriza o Município a realizar convênios 
com hospitais, clínicas, laboratórios, enfim, viabilizar vários procedimentos de 
saúde para desafogar as filas, porém, após os relatos apresentados pelo 
Vereador Cícero Meneses Macedo, a Lei não está sendo aplicada, então, José 
Nairton disse que foi enganado, mas, buscando atender da melhor maneira o 
povo de Missão Velha(CE) e relatando a voz do Colega George Fechine, que 
deixou a todos espantados, pois nem mesmo a Secretária de saúde tem 
conhecimento de tal Legislação Municipal e isso é triste e espera que a 
cobrança hoje apresentada para a Municipalidade,  possa servir como tomada 
de providências. Para finalizar os debates, o Vereador teceu comentários 
sobre dois assuntos, o primeiro, um Requerimento solicitado pelo Líder 
Oposicionista, no tocante a prestação de contas, através do Município, de 
pagamentos realizados a uma oficina mecânica sediada na cidade de Lavras 
da Mangabeira(CE) e o outro foi sobre a apresentação do novo gerente local 
da agencia da empresa CAGECE, o Sr. Bruno Granjeiro que veio aqui informar 
a ligação da rede de abastecimento a um poço cedido pelo Sr. Reginaldo 
Macedo com objetivo de atender ao Bairro Novo Milênio e adjacentes como 
também a limpeza no sistema de distribuição d’água da nossa cidade. Em 
tempo, homenageando o Sr. Raimundo Pio, recentemente falecido em nossa 
cidade, apresentou um breve histórico da vida desse grande atleta de futebol 
que na sua época de juventude, foi procurado por diversos clubes 
profissionais do Nordeste, mas, em momento algum abandonou sua terra 
querida, fincando em sua pequena oficina escola, na Rua Dom Bosco esse 
amor a Missão Velha(CE).   Sem oradores e nada mais havendo 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 outubro de 2018. 
 
 
          
             José Nairton Macedo Costa                                    Eduardo Honorato Paulo 
                    Vice-Presidente                                                     1º Secretário 
 
 

mailto:camaramissaovelha@gmail.com
http://www.missaovelha.ce.leg.br/


 
 
 
 

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 

7 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:camaramissaovelha@gmail.com
http://www.missaovelha.ce.leg.br/


 
 
 
 

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 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:camaramissaovelha@gmail.com
http://www.missaovelha.ce.leg.br/

