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Ata da 23a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Missão 
Velha, Estado do Ceará, 20  Período Legislativo do ano 2019. 

Aos catorze (14) dias do mês de agosto do ano dois mil e dezenove (2019), 
às 15h00min, na Sede Própria da Câmara Municipal - Palácio José Correia 
Lima, sito nesta Cidade, na Rua Padre Cícero, S/N°. Centro, presentes os 
Senhores Vereadores: José Nairton Macedo Costa - Presidente, 
Cícero Meneses Macedo 	Vice Presidente, Alberto Pinheiro 
Roberto - 20  Secretário, Antônio Rodrigues Roberto, Cícero 
Antônio Macedo Santana, Francisco de Assis Borges Landim, 
Francisco Rafael Tavares de Luna (Líder da Bancada do PDT), 
George Fechine Tavares, Hernesto Silva Vasques (Líder da Bancada 
da Situação), José Divanildo de Andrade, José Rolim Filho e 
Orlando Antônio Pereira. O Vereador Eduardo Honorato Paulo - 10  
Secretário da Mesa Diretora encontra-se em viagem oficial do 
Poder Legislativo. 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.  
Cícero Meneses Macedo: Ofício encaminhado para o Presidente da 
Câmara Municipal solicitando cópias de documentos contábeis referentes a 
empresa SN dos Santos, conforme texto do Requerimento; Ofício 
endereçado a Secretária de Trabalho e Assistência Social pedindo 
informações sobre a arrecadação de alimentos no evento festivo da 
vaquejada. REQUERIMENTOS VERBAIS: Ver. José Rolim Filho: Ofício 
de pesar para os familiares do Sr. Zô, residente na Vila da Paz; Ofício em 
agradecimento ao atendimento do Requerimento solicitado sobre a 
recuperação da estrada de que liga o Sítio Jerimum ao Sítio Espalhador; 
Ofício endereçado para a sede do DER/Ce na capital do Estado, pedindo 
informações sobre algum projeto para pavimentar com asfalto o trecho rural 
da CE-153 que liga o nosso Município até Aurora(CE). Vera GeorQe 
Fechine Tavares: Ofício endereçado a Defensoria Pública do Estado do 
Ceará, solicitando informações sobre a designação de um defensor público 
para a nossa comarca. Francisco Rafael Tavares de Luna: Ofício para a 
Secretaria Municipal de Educação pedindo a relação de professores 
contratados temporariamente em nosso Município; Ofício endereçado ao 
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Gestor Municipal solicitando a realização de serviço de calçamento como 
também a reabertura do Mercado Público de Carnes José Macêdo Santana. 
Ver. Cícero Meneses Macedo: Ofício para o Secretário Municipal de 
Administração solicitando documentação contábil dos meses de outubro, 
novembro e dezembro do exercício de 2018, da empresa de limpeza urbana 
SN dos Santos. ORDEM DO DIA: Foram votados e aprovados por 
unanimidade os Requerimentos escritos e verbais apresentados no 
Expediente Legislativo. PALAVRA FACULTADA: e Cícero jMeneses 

: 	saudou a todos, o Parlamentar iniciou seu discurso enaltecendo a 
Marcha Anual das Margaridas, que tem como objetivo buscar direitos e 
respeito perante a sociedade bem como aos órgãos governamentais e em 
tempo, no deixou de mencionar uma representatividade de nosso 
Município no evento acima mencionado, encabeçado pelo Colega Vereador 
Eduardo Honorato, em seguida, o Vice Presidente da Mesa usou o seu 
tempo regimental para falar sobre a real situação econômica que o País 
está atravessando, mostrada através de urna reportagem na TV aonde a 
crescente pobreza é ignorada pelo representante maior do País e em se 
tratando de realidade local, o constante aumento de pedintes nas ruas da 
nossa cidade, fato atribuído à desastrosa política econômica do Presidente 
Jair Boisonaro, citando ainda as manifestações ocorridas ontem, em prol da 
educação, bem como a demora em uma perícia médica junto ao INSS, no 
qual foi informado por um advogado sobre o tempo de espera, hoje está 
beirando os 06 (seis) meses. Dando prosseguimento no seu discurso, o 
Vereador Cícero Meneses no deixou de falar sobre a polêmica ora em 
debate nos bastidores da política nacional, a possível nomeação do filho do 
Presidente a um dos postos mais importantes da diplomacia internacional, 
ou seja, embaixador nos Estados Unidos somando outra polêmica 
causadora de constrangimentos para a região nordeste, os repetidos 
discursos que vez ou outra desrespeitam o nosso povo, uma verdadeira 
falta de educação. Sequenciando sua faia, o Edil foi enfático em dizer que 
no estava discursando para causar controvérsias e sim, respeitava o ponto 
de vista de quem votou no atual Presidente da República. O Vereador José 
Divanildo aparteou o Edil Cícero para corroborar com suas palavras 
acrescentando que o único respeito a atual situação é sobre a forma com 
que o mesmo acendeu ao poder, ou seja, através da vontade popular 
demostrada no voto direto, mas, ao contrário disso, a realidade é 
preocupante, principalmente sobre a reforma da previdência que vai atingir 
em cheio a classe ruríco!a somada a outras medidas, inclusive dificultando o 
acesso do pobre a saúde, casos em que pessoas acometidas de doenças 
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graves detentoras de um direito, auxílio doença, estão sendo negados, sem 
deixar de falar em privatizações que vai chegar até mesmo nas águas do 
Rio São Francisco, com também nos Correios, na Petrobrás e nos Bancos 
Públicos. Em tempo, o Edil fez menção as mulheres cearenses participantes 
da Marcha Anual das Margaridas, pois estão representando o nosso Estado 
nesse movimento, cerca de duas mil margaridas reivindicando junto a 
Esplanada dos Ministérios, dentre essas exigências, o fim da violência no 
campo. Voltando a falar, o Vice Presidente da Mesa Diretora encerrou sua 
participação na Sessão ora em andamento desejando uma ótima viagem de 
retorno para as representantes rurais de nossa cidade na Marcha das 
Margaridas em Brasília(DF). 	 saudou a 
todos, o Presidente da Mesa iniciou sua participação falando sobre um culto 
religioso que acontecerá hoje à noite no Conjunto Habitacional Gildo 
Brandão, promovido pela igreja evangélica Assembleia de Deus e por 
ocasião do referido louvor, o Pastor Antônio Fabrício veio pessoalmente 
fazer a divulgação convidando a todos para o alusivo evento. Dando 
prosseguimento no seu discurso, o Parlamentar José Nairton usando do seu 
tempo regimental, falou da sua participação no Encontro dos Presidentes de 
Câmaras do Estado do Ceará, evento promovido pela entidade 
representativa da classe legislativa municipal, a UVC, no último dia 12 
(doze) próximo passado em Fortaleza(CE), no ensejo, o Mandatário do 
Legislativo fez um resumo de todos os assuntos debatidos, trazendo consigo 
a perspectiva de bons resultados, inclusive a abertura de urna seccional na 
região do Cariri para atender as demandas dos Parlamentares na área 
jurídica como também atendimento médico através da COAPH - 
Cooperativa de Atendimento Pré-hospitalar que já tem convênios firmados 
em vários estados brasileiros. Em seguida, o Edil Nairton Macedo falou 
sobre uma reunião com o Professor Antônio Miranda, membro do Programa 
Ceará 2050 (dois mil e cinquenta) que tem como objetivo levantar 
minuciosamente a situação de cada região do Estado para elaboração de 
um Projeto futuro de desenvolvimento em todas as áreas administrativas e 
em breve haverá um fórum sobre o referido programa na nossa região. 
Progredindo na sua fala, o Sr. Presidente continuo tratando dos assuntos do 
encontro, desta vez os benefícios de um convênio com o Programa do 
Senado Federal, o Interlegis, que tem a finalidade de auxiliar na 
modernização, transparência e capacitação dos efetivos das câmaras 
municipais e por ocasião, o Regimento Interno foi o assunto em pauta 
apresentado pelo Chefe do Legislativo que registrou também as presenças 
do ex-presidente da UVC, hoje Dep. Estadual Audic Mota e do Senador da 
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República pelo Estado do Ceará Cid Gomes. Para finalizar sua participação 
na Sessão de hoje, o Vereador José Nairton fez uma recapitulação breve de 
sua visita na Assembleia Legislativa do Estado, aonde foi recebido no 
Gabinete do Vice-Presidente da referida instituição, o Dep. Estadual 
Fernando Santana, apresentando demandas do nosso Município para o 
ilustre representante do povo, tendo a iluminação da rodovia Maria Luzanira 
Ribeiro Dantas, à estrada da cachoeira, uma solicitação mais contundente. 
Em tempo, o Presidente da Mesa fez uma menção especial para o encontro 
nacional de vereadores, que tem como entidade viabilizadora a UVB e dar-
se-á nos dias 25, 26 e 27 de setembro vindouro em Fortaleza(CE), e por 
ocasião, manifestou a vontade da participação da Câmara de Missão 
Velha(CE) no aludido evento. Sem oradores e nada mais havendo a tratar, o 
Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, do que para constar, eu, 
Alberto Pinheiro Roberto, como 20  Secretário fiz digitar a presente 
Ata, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada. 
Missão Velha(CE), 14 de agosto de 2019. 

AiL 

José Naitbn-Medo Costa 	 Alberto Pinheiro Roberto 
4residente 	 20  Secretário 

Rua Padre Cícero, sln°. - Bairro Centro - Missão Velha - CEP 63200-000 	4 
Fone/Fax: (88) 3542-11161 E-mail: 

Site: 


