
 
 
 
 

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 

1 

Ata da 36ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Missão 
Velha, Estado do Ceará, 2º Período Legislativo do ano 2018. 
 
 
Aos sete  (07) dias do mês de novembro 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: Francisco Rafael Tavares de Luna – Presidente, 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 
Oposição), Francisco de Assis Borges Landim, George Fechine 
Tavares, Hernesto Silva Vasques (Líder da Bancada da Situação), 
Inácia Arrais de Alencar Silva, José Divanildo de Andrade, José 
Rolim Filho e Orlando Antônio Pereira. 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 com por unanimidade. EXPEDIENTE: REQUERIMENTOS 
ESCRITOS: Ver. José Nairton Macedo Costa: Ofício parabenizando a 
Assistente Social Márcia Rélvia F. Silva Macedo pela aprovação em primeiro 
lugar em 02 (dois) concursos públicos realizados recentemente nas cidades 
de Milagres(CE) e Mauriti(CE). Ver. Eduardo Honorato Paulo: Ofícios 
endereçados para o Gestor Municipal fazendo-se acompanhar de cópias para 
diversas Secretarias da administração direta, a saber: Reparo na rede de 
iluminação pública da Rua Francisco Ney Esmeraldo em quase sua totalidade 
no Bairro Novo Milênio, Informações sobre a conclusão de quadra coberta na 
E.E.F. Pedro Luis Pereira na Vila do Aleixo e quadra coberta da E.E.F. José 
Andrade da Silva no Sítio Olho D’água Comprido, Relação completa dos 
assessores jurídicos, efetivos e contratados pelo Município, Informações a 
respeito de dívida ativa junto ao INSS, Informações sobre as providências 
tomadas quanto a iluminação e recuperação da estrada de acesso ao Sítio 
Pintado II, Reparo na iluminação dos Sítios Terra Dura e Sítio Pontal da Serra, 
Manutenção da iluminação e colocação de cestos coletores de lixo na Praça 
do Centenário, conhecida como praça do cariri clube, Envio de atendimento 
médico para o Sítio Pinheira, Informações sobre a da reabertura do Mercado 
Público Municipal José Macedo Santana, Manutenção da estrada de acesso ao 
Sítio Gameleira dos Machados e conserto e instalação de luminárias, Conserto 
das luminárias na Vila da Extrema e na Vila do Matadouro, Informações a 
respeito da conclusão da quadra poliesportiva na E.E.F. Leão Sampaio 
localizada no Sítio Arraial. REQUERIMENTOS VERBAIS: Verª Inácia 
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Arrais de Alencar Silva: Ofício para a Secretaria Municipal de Infraestrutura 
solicitando a recuperação da pavimentação asfáltica da Rua Dom Bosco, 
confluência com a Rua Antônio Augusto Saraiva Leão, devido o surgimento de 
uma cratera que poderá causar acidentes. Ver. José Nairton Macedo 
Costa: Ofício para a Secretaria Municipal de Infraestrutura pedindo a 
reparação das luminárias na Vila da Extrema como também conserto da 
pavimentação asfáltica na Av. Cel. José Dantas esquina com a Rua Padre 
Félix, pois, existe um buraco inviabilizando o tráfego de veículos; Ofício para a 
Companhia de Gestão de Recursos Hídricos solicitando um levantamento 
sobre a situação de poços profundos perfurados na zona rural do nosso 
Município.  Ver. Francisco de Assis Borges Landim: Ofício endereçado 
para o Detran(CE) solicitando instalação de lombada eletrônica na CE-153 em 
frente a Creche Municipal Pequeno Polegar. Ver. José Divanildo de 
Andrade: Ofícios endereçados para a empresa ENEL solicitando a 
regularização da energia elétrica em diversas ruas do Distrito de Jamacaru e, 
para o Gerente do estabelecimento comercial Atacarejo solicitando uma 
melhor adequação do estacionamento para os clientes; Ofício de pesar para 
os familiares do Sr. Raimundo Paulo da Silva, falecido no ultimo dia 04 de 
novembro. Ver. Eduardo Honorato Paulo: Ofícios endereçados para o 
Prefeito Municipal fazendo-se acompanhar de cópias para diversas Secretarias 
solicitando regularização do ônibus que transportam alunos no Sítio Serra do 
Mãozinha, Reparo na iluminação pública na Rua Vicente Fechine de Párcio e 
conserto da estrada de acesso ao Sítio Santa Rosa. Ver. José Rolim Filho: 
Ofício endereçado para o Gestor da Secretaria de Infraestrutura solicitando 
manutenção da estrada conhecida com Gameleira de Ruy Maia. Ver. George 
Fechine Tavares: Ofício solicitando informações da Secretaria Municipal de 
Saúde os motivos pela não emissão da carteira do SUS. Ver. Francisco 
Rafael Tavares de Luna: Ofício para o Sr. Prefeito solicitando providencias 
para a instalação do núcleo de mediação e conciliação judicial em nosso 
Município.  ORDEM DO DIA:  Foram colocados para o crivo do Pleno da 
Casa do Povo os Requerimentos Escritos e Verbais solicitados no Expediente 
Legislativo, que após, a consulta aos líderes das Bancadas, os mesmos foram 
aprovados por unanimidade.  PALAVRA FACULTADA: Ver. Eduardo 
Honorato Paulo: saudou os presentes, iniciou sua participação falando 
sobre um assunto apresentado na Sessão passada, ou seja, o problema que 
está ocorrendo com os servidores que contraíram empréstimos consignados 
junto a Caixa Econômica Federal, e, nas palavras do Edil, esperava uma 
explicação por parte do Poder Executivo, pois muitos funcionários procuram 
os Parlamentares reclamando do ocorrido, ou seja, recebendo cobranças da 
instituição bancária ou até mesmo tendo o nome negativado junto ao 
SERASA. Então, esse foi o motivo de um Requerimento solicitando 

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 

3 

informações sobre os fatos apresentados. Prosseguindo, o Legislador disse: 
um governo que não preza pela educação, ele não tem zelo por muita coisa, 
ou seja, está com mais de 15 (quinze) dias que os alunos da localidade do 
Sítio Serra do Mãozinha estão impossibilitados de frequentar as aulas por 
conta da ausência do transporte e isso prejudica muito o rendimento escolar 
dos alunos e estamos aqui para relatar tentando resolver esse problema que 
atinge um número muito grande de pessoas, e o pior, atinge uma população 
bastante vulnerável. Outro assunto falado pelo Parlamentar foi sobre o 
atendimento precário na UBS do Sítio Pinheira, moradores dos sítios vizinhos 
vêm reclamando já algum tempo, pois quando não falta médico, falta 
medicamento e desde a semana passada, na referida unidade de saúde que 
não tem médico atendendo e a resposta obtida pelos residentes das 
comunidades circunvizinhas é que a profissional de saúde entrou de férias. 
Continuando no assunto, o Sindicalista Eduardo enalteceu o direito do 
trabalhador a ter o seu período de férias, porém, que o empregador – 
Secretaria de Saúde – busque meios de suprir essa ausência e a população 
possa ser atendida, pois não é possível não haver um mínimo de 
planejamento para que um profissional ao sair de férias tiver a condição de 
outro suprir a ausência. Para finalizar sua participação,  o 1º Secretário da 
Mesa Diretora falou mais uma vez sobre o descaso com as nossas estradas 
rurais, bem como o total abandono com o Bairro Novo Milênio tanto na 
questão da péssima conservação das ruas e da constante escuridão e seria 
interessante que o Sr. Prefeito ou o Secretário responsável andassem por lá 
com o vidro do carro abaixado para o povo ver a cara de deles porque não é 
possível, nesse ano de 2018 não foi colocado nem mesmo um balde com 
areia, portanto, uma gestão pública eficiente não se faz desse jeito. Ver. 
José Nairton Macedo Costa:   saudando a todos, o Vice-Presidente da 
Mesa Diretora deu inicio a sua fala mostrando a situação do Sítio Cana Brava, 
na nossa zona rural, no tocante a falta d’água que aquela comunidade vem 
sendo atingida devido ao grande numero de perfurações de poços, o nível da 
água vem baixando, fazendo com que outros reservatórios venham a sofrer 
com a escassez do líquido falado, então se faz necessário um estudo sobre a 
perfuração de novos poços para que, num futuro bem próximo as 
comunidades não venham a sofrer mais ainda. Exemplificando o assunto, o 
Edil citou um caso no Distrito de Missão Nova, propriedade de seu genitor, 
onde o poço que fornece água para consumo humano como também para o 
provimento das roças de bananas, secou devido à profundidade não ser 
superior a 100 (cem) metros, aonde em terrenos vizinhos, há poços 
perfurados com uma maior profundidade, prejudicando outros de menor 
fundura. Para encerrar o assunto, o Parlamentar fez referencia a um 
Requerimento solicitado no Expediente, pedindo aos órgãos competentes 
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levantamentos onde se devem perfurar ou até mesmo proibir novos poços, 
pois o ter e a ganância não param nunca e amanhã pode acabar a água e 
ficarmos lamentando. Prosseguindo no seu tempo regimental o Vereador José 
Nairton fez menção a outro Expediente, a falta de iluminação no Sítio 
Extrema, pois em alguns postes estão queimadas e em outros, a iluminação 
carece ser substituída por uma mais potente, como é o caso das lâmpadas de 
luminosidade branca que estão instalando em outras localidades. 
Continuando na sua participação, o Edil ora com a palavra relatou um fato 
acontecido em uma unidade de saúde do Município, vale ressaltar, não se 
tratando de críticas, onde uma senhora de idade prioritária, 70 (setenta) anos 
fez a solicitação para um exame neurológico e ao preencher sua ficha a idade 
que constava no sistema na hora do atendimento era bem abaixo da 
realidade, ou seja, 45 (quarenta e cinco) anos, então o Parlamentar citou 
outro fato parecido anteriormente, pois há relatos que o próprio sistema de 
marcação tem causado esses problemas, e pediu aos servidores da central 
que observassem, após o preenchimento dos dados dos pacientes, se houve 
alguma alteração na idade, evitando assim, causar constrangimento com as 
pessoas que estão à frente no atendimento médico. Para finalizar, o Vice-
Presidente falou que o Requerimento parabenizando a Servidora não é para 
promoção pessoal e sim, mostrar que em Missão Velha(CE) há valores 
intelectuais capazes de serem aprovados em outros Municípios, neste caso, 
duas aprovações em cidades diferentes valendo também com incentivo aos 
jovens em dedicar tempo aos estudos para que amanhã o seu nome também 
seja divulgado como destaque.  Ver. Francisco Rafael Tavares de Luna:  
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), 07 de novembro de 2018. 
 
 
          
           Francisco Rafael Tavares de Luna                          Eduardo Honorato Paulo 
                          Presidente                                                     1º Secretário 
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