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Ata da 37ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Missão 
Velha, Estado do Ceará, 2º Período Legislativo do ano 2018. 
 
 
Aos catorze  (14) 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: PROCESSO 
LEGISLATIVO Nº 083/2018, DE AUTORIA DO VEREADOR 
FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA, DATADO DE 14 DE 
NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CUJA EMENTA: “DISPÕE SOBRE A 
SUPRESSÃO DE NOMES DE PESSOAS VIVAS QUE NOMINAM 
PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MISSÃO 
VELHA, ESTADO DO CEARÁ, EM ACATAMENTO A AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA-PROCESSO Nº 6223-47.2017.9.06.0124/0”; PROCESSO 
LEGISLATIVO Nº 084/2018, DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ 
NAIRTO MACEDO COSTA, CUJA EMENTA: “CONCEDE O TÍTULO DE 
CIDADÃO HONORÍFICO MISSÃOVELHENSE À PESSOA DE DR. 
ANTÔNIO LUCEMILTON DE SOUZA MACÊDO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS; Projetos encaminhados para a Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa. MATÉRIAS PARA VOTAÇÃO:  
PROCESSO LEGISLATIVO Nº 033/2018, DE AUTORIA DO VEREADOR 
EDUARDO HONORATO PAULO, DATADO DE 18 DE ABRIL DE 2018, 
CUJA EMENTA: “DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE 
ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE MISSÃO 
VELHA(CE), VOLTADOS AO ENSINO OU RECREAÇÃO INFANTIL E 
FUNDAMENTAL A CAPACITAREM SEU CORPO DOCENTE E 
FUNCIONAL EM NOÇÕES BÁSICAS DE PRIMEIROS SOCORROS”;  
PROCESSO LEGISLATIVO Nº 043/2018, DE AUTORIA DO VEREADOR 
EDUARDO HONORATO PAULO, DATADO DE 09 DE MAIO DE 2018, 
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CUJA EMENTA: EMENTA: INSTITUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL DE  
EVENTOS DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA, O “DEZEMBRO 
VERMELHO”, MÊS DE ENFRENTAMENTO DO HIV/AIDS E OUTRAS 
DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS; PROCESSO 
LEGISLATIVO Nº 049/2018, DE AUTORIA DO VEREADOR EDUARDO 
HONORATO PAULO, DATADO DE 23 DE MAIO DO ANO EM CURSO, 

CUJA EMENTA: “DISPÕE SOBRE A VEDAÇÃO DE HOMENAGENS A 

PESSOAS QUE TENHAM SIDO CONDENADAS POR ATOS DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU CRIME DE CORRUPÇÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”; PROCESSO LEGISLATIVO Nº 051/2018, 
DE AUTORIA DO VEREADOR EDUARDO HONORATO PAULO DATADO 
DE 23 DE MAIO, DO CORRENTE ANO, CUJA EMENTA: “DISPÕE 
SOBRE A PROIBIÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS A EMPRESAS QUE 
TENHAM ENVOLVIMENTO EM CORRUPÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE 
OU ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR AGENTE PÚBLICO 
NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA(CE), NA FORMA QUE INDICA”; 
PROCESSO LEGISLATIVO Nº 063/2018, DE AUTORIA DO VEREADOR 
EDUARDO HONORATO PAULO, DATADO DE 25 DE JULHO DE 2018, 
CUJA EMENTA: “CRIA A SEMANA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E 
CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA E MAUS TRATOS CONTRA 
A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”  
Matérias acompanhadas de Pareceres opinativos da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. REQUERIMENTOS 
ESCRITOS: Ver. Eduardo Honorato Paulo: Ofícios endereçados para o 
Gestor Municipal fazendo-se acompanhar de cópias para diversas Secretarias 
da administração direta, a saber: Carro fumacê para o combate de mosquitos 
e muriçocas nas ruas da nossa cidade; Informações a respeito do retorno de 
atendimento médico veterinário; Carro pipa para abastecimento humano nas 
localidades dos Sítios Terra Dura, Pontal da Serra e Mingú; Recuperação das 
estradas de acesso aos Sítios Riachão e Croatá; Recuperação da 
pavimentação da Rua São Francisco, localizada no Distrito de Jamacaru como 
também do sistema de iluminação pública na referida urbe e na Rua do 
Cemitério do mesmo Distrito; Notas fiscais referentes a aquisição dos 
materiais objetos da Licitação 2018.03.27.1/2018 junto as empresas 
Comercial de Alimentos Acauã e Panorama Comércio Médico e Farmacêutico 
Ltda; Envio de ônibus para o transporte dos estudantes do Sítio Carnaúba, 
pois o veículo que ora faz o translado com os alunos até a Escola do Sítio 
Passagem de Pedras é visivelmente sucateado. REQUERIMENTOS 
VERBAIS: Verª Inácia Arrais de Alencar Silva: Ofício para a Secretaria 
de Infraestrutura solicitando a realização de serviço de esgoto com manilhas 
nas na Rua São Francisco, tendo como ponto de referencia a Praça das 
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Missões, pois o acumulo de água durante o período chuvoso causa bastante 
transtorno aos residentes da referida rua; Ofício parabenizando a Secretaria 
Municipal de Trabalho e Assistência Social pelo evento da abertura do Núcleo 
de Atendimento ao Trabalho, que tem a Sede localizada à Rua Pe. Félix. Ver. 
George Fechine Tavares: Ofícios para o Chefe do Poder Executivo com as 
seguintes solicitações: Cessão de servidores municipais para o Fórum 
Judiciário da nossa Comarca objetivando melhorar o atendimento 
administrativo e Estudo de viabilidade para remanejamento do lixão de nosso 
Município como também controle das constantes queimadas que prejudicam 
em muito a visibilidade dos condutores que trafegam pela na CE-293; Ofício 
para a empresa MACIEL, responsável pela obra da duplicação da CE-293 
solicitando melhorias na sinalização no trecho próximo ao lixão, devido as 
constantes queimadas noturnas; Ofício para o Gestor da Secretaria de 
Infraestrutura solicitando serviço de recuperação da pavimentação nas 
proximidades da Capela dos Três Desterrados como também do Cariri Clube.  
Ver. José Rolim Filho: Ofício para o Gestor da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura solicitando serviço de pavimentação asfáltica na Rua Isaias 
Arruda, trecho oposto a Agencia local do INSS; Ofício solicitando da empresa 
CORAL a desobstrução do bueiro existente no trecho recém-asfaltado na rua 
acima citada. Ver. José Divanildo de Andrade: Ofício para a empresa 
Brisamar solicitando serviço de poda de árvores na Rua 11 de Julho, na nossa 
cidade. Ver. Francisco Rafael Tavares de Luna: Ofício para a empresa 
contratada para limpeza urbana que realize o serviço de pode de árvores na 
Rua Dom Bosco, em toda a sua extensão. Ofício para o Chefe do Poder 
Executivo solicitando que realize serviço de sinalização, horizontal e vertical, 
da Av. Cel. José Dantas como também nas principais ruas da nossa cidade. 
Ver. Eduardo Honorato Paulo:  Ofícios para o Prefeito Municipal fazendo-
se acompanhar de cópias para diversas Secretarias solicitando o seguinte: 
Recuperação da iluminação pública na Rua Maestro Gilvan Duarte, no Bairro 
Antônio Luiz como também em diversas ruas do conjunto habitacional 
Casemiro Farias e na Vila do Matadouro; Recuperação da estrada de acesso 
ao Sítio Escondido;   ORDEM DO DIA:  Foram colocados para o crivo do 
Pleno da Casa do Povo os Projetos de Lei mencionados para votação no 
Expediente Legislativo, que após as discussões inerentes as Matérias, foram 
aprovadas por unanimidade os seguintes: PROCESSO LEGISLATIVO Nº 
033/2018, DE AUTORIA DO VEREADOR EDUARDO HONORATO 
PAULO, DATADO DE 18 DE ABRIL DE 2018, CUJA EMENTA: “DISPÕE 
SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E 
PRIVADOS DE MISSÃO VELHA(CE), VOLTADOS AO ENSINO OU 
RECREAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL A CAPACITAREM SEU 
CORPO DOCENTE E FUNCIONAL EM NOÇÕES BÁSICAS DE 
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PRIMEIROS SOCORROS”;  PROCESSO LEGISLATIVO Nº 043/2018, 
DE AUTORIA DO VEREADOR EDUARDO HONORATO PAULO, DATADO 
DE 09 DE MAIO DE 2018, CUJA EMENTA: EMENTA: INSTITUI, NO 
CALENDÁRIO OFICIAL DE  EVENTOS DO MUNICÍPIO DE MISSÃO 
VELHA, O “DEZEMBRO VERMELHO”, MÊS DE ENFRENTAMENTO DO 
HIV/AIDS E OUTRAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS e o 
PROCESSO LEGISLATIVO Nº 063/2018, DE AUTORIA DO VEREADOR 
EDUARDO HONORATO PAULO, DATADO DE 25 DE JULHO DE 2018, 
CUJA EMENTA: “CRIA A SEMANA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E 
CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA E MAUS TRATOS CONTRA 
A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, as 
Proposições de Nºs 049/2018 e 051/2018 anunciadas anteriormente, 
foram concedidas vistas para o Vereador José Nairton Macedo Costa.  
Prosseguindo no cumprimento das formalidades descritas no Regimento  
Interno da Casa, mais precisamente o Art. 121, Parágrafo 4º, a Tribuna foi 
ocupada pela Presidente do Sindicato dos Servidores do Município de Missão 
Velha(CE) a Professora Maria Alves (Lena) e pelo Dr. Ícaro David Tavares 
Monteiro, Procurador do Município, que vieram falar sobre a doação de um 
imóvel pertencente à municipalidade para o referido sindicato, objeto de 
apreciação do Projeto de Lei Nº 008/2018, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo que ora tramita neste Poder. (áudio na íntegra no arquivo 
sonoro da Sessão do dia 14/11/2018).  PALAVRA FACULTADA:  Ver. 
George Fechine Tavares: saudou a todos, o Parlamentar falou sobre seus 
Requerimentos solicitados no Expediente Legislativo, fazendo comentários 
sobre cada um deles, inicialmente pediu ao Gestor a sensibilidade em ceder 
servidores do Município a fim de auxiliar os trabalhos no Fórum Judiciário da 
nossa Comarca, haja vista a grande demanda de trabalhos processuais que 
tramitam naquele órgão da justiça, em torno de 3.500 (três mil e quinhentos) 
processos que precisam ser finalizados e é perceptível a falta de material 
humano para dar celeridade na Secretaria de Vara e o pedido não é para 
engrandecer nenhum advogado ou membro da justiça e sim, para ajudar 
somente ao povo com uma justiça mais rápida. Prosseguindo, o Parlamentar 
falou sobre outro expediente, ou seja, o Requerimento que fala sobre o lixão 
em nosso Município, após uma rápida explanação do problema o Edil disse 
que estamos andando a passos de tartarugas, principalmente agora em que 
aquele depósito de resíduos sólidos está posicionado as margens da 
duplicação da rodovia CE-293 e que infelizmente nossa porta de entrada, o 
nosso cartão postal está sendo esse lixão e se faz necessárias ações 
modernas de como realizar o tratamento dado aos resíduos ou pensar em 
transferir o citado depósito para outra localidade, pois as constantes 
queimadas realizadas no local estão se tornando um potencial risco de 
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acidentes para quem trafega na citada rodovia.   Continuando na sua fala, o 
Parlamentar George Fechine falou também sobre outro Ofício no qual pede 
urgentes providências da empresa responsável pela duplicação da CE-293, a 
Construtora Maciel para que aplique uma melhor qualidade na sinalização 
temporária enquanto a sinalização permanente, horizontal e vertical, não é 
realizada. Para finalizar sua participação, o Vereador George Fechine 
apresentou suas considerações sobre o assunto antes debatido, no tocante 
doação de um terreno para o sindicato, objeto do Projeto de Lei Nº 008/2018 
de autoria do Poder Executivo, dizendo que melhor seria a doação de um 
imóvel já construído e cobrou do autor da Matéria que não doasse somente o 
terreno e sim, construísse também a sede do sindicato, pois a luta sindical é 
isso, nunca se contentar, vamos reivindicar o terreno e a construção do 
prédio, pois somente assim, vai deixar o servidor mais satisfeito. Ver. José 
Divanildo de Andrade: saudou a todos, iniciou sua participação falando 
sobre o assunto da doação do terreno ao sindicato, pois no seu entendimento 
a vida do sindicalista é difícil, seja qual for a sua representatividade e, daqui 
em diante, a tendência é piorar porque a reforma trabalhista no atual 
Governo Temer ocasionou um “baque” muito forte nos direitos dos 
trabalhadores e, com a possível extinção do Ministério do Trabalho, será outra 
perda muito grande, mas que acredito na luta e enquanto houver trabalhador 
rural vai haver sindicato para defendê-lo, mesmo assim com os servidores 
públicos, sempre vai ter sindicato para defender sua classe, então, mesmo 
com essas percas o importante é a união para ficarmos mais fortalecidos. 
Sobre a doação do terreno, está de parabéns o Prefeito Diego Feitosa, se 
fosse na gestão do Prefeito Tardiny, também parabenizava e qualquer outra 
administração, porque é um avanço esse bem adquirido pelo sindicato de 
bastante significância e o período para construir a sede, em dois (02) anos é 
curto, porém deve-se arregaçar as mangas e trabalhar, fazer campanhas para 
pedir e a credibilidade que o sindicato tem perante os seus associados vai 
conseguir. Prosseguindo no assunto o Vereador Divanildo disse que o servidor 
vai ganhar muito com isso,  a Câmara de Vereadores em votar esse Projeto, o 
Prefeito que fez a doação do terreno e o Município em ter a sede própria dos 
servidores e o momento é de alegria e parabenizar a todos nós. Para finalizar 
seu tempo regimental, o  Edil fez menção a dois assuntos, o primeiro um 
Requerimento solicitado para a empresa Brisamar, pois a copa das árvores 
está alta,  e em tempo citou um fato ocorrido na Rua 11 de Julho onde uma 
galha caiu atingindo a rede elétrica deixando todos sem energia por algumas 
horas e o segundo sobre o lixão, na palavra do Colega Vereador George 
Fechine, pois faz temo que falam num determinado consorcio, leva para 
Caririaçu, depois para outra cidade, faz reunião em Florianópolis(SC), enfim, o 
problema é sério e deve-se tomar uma providência, é um problema a nível 
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nacional e a solução é colocar em prática uma ideia, em nível de região 
metropolitana do Cariri para ser resolvida de forma definitiva. Ver. Eduardo 
Honorato Paulo: saudou a todos, o Sindicalista Eduardo inicialmente falou 
sobre o lixão que está prejudicando os moradores das comunidades próximas, 
os motoristas ao trafegarem pela CE-293 e o mais prejudicial, os males 
causados para a nossa saúde e, embora falem em dificuldades, mas, a 
responsabilidade do lixo no Município é da Gestão, onde deve procurar 
maneiras eficazes de resolver o problema, seja através de consorcio ou de 
parceria público-privada, mas que resolva e procure uma solução, pois não 
pode é simplesmente se omitir, cruzar os braços e falar que isso não é 
comigo porque o consorcio não deu certo e aí, vai deixar Missão Velha(CE) se 
acabar no lixo? Indagou o Edil em seu discurso.  Continuando no seu tempo 
regimental, o Parlamentar falou que estava em casa, revendo o plano de 
governo da chapa eleita na eleição de 2016 (dois mil e dezesseis) e, na leitura 
das metas apresentadas algumas se configuram como um verdadeiro 
estelionato eleitoral, porque você promete fazer alguma coisa e simplesmente 
não faz, vejam algumas: criação do centro de parto em Missão Velha(CE). 
Está terminando o segundo ano de Gestão e acredito que quase ninguém 
nasceu aqui, não conheço ninguém, então é uma promessa não cumprida. 
Outro ponto, aumentar o percentual de compra da agricultura familiar, no 
mínimo estipulado em 30% (trinta por cento) segundo a Lei e, nesses 02 
(dois) anos ainda não vi, por isso é importante ter seriedade e tratar o povo 
com mais zelo. Outra situação, que hoje beira o absurdo, que foi proposta do 
Prefeito e do Vice, emprestar veículos e máquinas para os pequenos 
agricultores, isso dá até para rir, são situações que não acontecem em nosso 
Município. O Vereador George Fechine pediu um aparte para falar sobre as 
palavras do Colega, esclarecendo que o Vice-Prefeito tinha a melhor das 
intenções, porém foi cerceada essa boa vontade e nada mais justo de Vossa 
Excelência passar essa informação para o povo que nos assiste não tendo 
responsabilidade sobre os fatos apresentados. Voltando a falar, o 1º 
Secretário da Mesa Diretora disse se tratar do plano de governo, a chapa foi 
eleita com os 02 (dois) e, se houve algum desentendimento que resolvam 
entre ambos, estou discutindo é um plano de governo apresentado para o 
Município onde não está sendo cumprido e na hora da eleição estavam os 02 
(dois) juntos, ressaltou o Vereador Eduardo. Ao prosseguir no seu tempo 
regimental, apresentou mais um item, ampliação de rede de esgoto, onde em 
tom de crítica disse que são essas as coisas pelas quais fazem o nosso 
Município não se desenvolver porque faltam gestores com coragem para 
trabalhar pelo nosso Município de forma clara. Citando outro item como a 
revitalização da rede de iluminação pública e esse é um dos mais faltosos 
hoje em Missão Velha(CE).  Para finalizar, o Sindicalista disse quem quiser 
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uma cópia do programa de governo ora debatido fornece, embora 
ressaltando que essa situação de promessas não cumpridas não pode 
continuar porque daqui a pouco vão prometer as mesmas coisas, precisamos 
enfrentar, através de uma política séria e não com brigas de ego pelo poder, 
esquecendo o nosso povo e a cada dia o nosso Município só diminui e aqui, 
neste plano de governo, fala também do transporte escolar, quantos e 
quantos Colegas já trouxeram o problema para esta Casa? Na semana 
passada falei da falta de ônibus no Sítio Serra do Mãozinha e hoje apresentei 
um Requerimento sobre o problema do existente no transporte dos alunos do 
Sítio Carnaúba para o Sítio Passagem de Pedras e tudo isso está aqui e nada 
é feito. A Vereadora Inácia Arrais pediu um aparte para falar do problema do 
transporte escolar no Sítio Serra do Mãozinha onde procurou a Secretária de 
Educação e ela repassou a informação de que tudo já tinha sido resolvido, 
pois a adversidade se deu devido a uma peça que foi comprada de forma 
errada ocasionando o atraso no conserto do ônibus, embora, o atual Gestor 
tem procurado renovar a frota do Município junto ao Governo Federal e ele 
ainda não conseguiu, infelizmente as coisas não são tão fáceis como a gente 
pensa, pois lidamos com problemas e vamos procurar solucioná-los. Voltando 
a falar, o Edil agradeceu a participação da Colega finalizando suas palavras 
que ao longo do seu mandato irá apresentar alguns outros pontos ressaltando 
que o número de promessas foi grande e pouca coisa foi cumprida. Em 
tempo parabenizou as Sindicalistas Maria Alves e Josélia Grangeiro falando 
para elas que a luta sindical é assim mesmo, cheia de enfrentamentos. 
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), 14 de novembro de 2018. 
 
 
          
           Francisco Rafael Tavares de Luna                          Eduardo Honorato Paulo 
                          Presidente                                                     1º Secretário 
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