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Ata da 24a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Missão 
Velha,. Estado do Ceará, 20  Período Legislativo do ano 2019. 

Aos vinte e um (21) 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, SINO. Centro, 
presentes os Senhores Vereadores: José Nairton Macedo Costa - 
Presidente, Cícero Meneses Macedo - Vice Presidente, Eduardo 
Honorato Paulo - 10  Secretário, Alberto Pinheiro Roberto - 20  
Secretário, Antônio Rodrigues Roberto, Francisco de Assis Borges 
Landim, George Fechine Tavares, Hernesto Silva Vasques (Líder da 
Bancada da Situação), José Rolim Filho e Orlando Antônio Pereira. 
Os Vereadores: Cícero Antônio Macedo Santana, Francisco Rafael 
Tavares de Luna e José Divanildo de Andrade justificaram suas 
ausências. 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: PROJETO PARA VOTAÇÃO: PROCESSO LEGISLATIVO 
N° 02412019. DE AUTORIA DO VEREADOR EDUARDO HONORATO 
PAULO, DATADO DE 12 DE JUNHO DE 2019, CUJA EMENTA: 

DIFUSÃO CULTURAL", Matéria acompanhada de Parecer opinativo 
favorável a tramitação no Plenário. REQUERIMENTOS ESCRITOS: Ver. 
Jose' Nairton Macedo Costa: Ofício endereçado para o Chefe do Poder 
Executivo Municipal solicitando informações sobre o repasse do FGTS dos 
servidores municipais junto a Caixa Econômica Federal. Ver. Eduardo 
Honorato Paulo: Ofícios endereçados para o Prefeito Municipal fazendo-se 
acompanhar de cópias para diversas secretarias da administração direta, a 
saber: Conserto de luminárias e acessórios nos sítios: Extrema, 3enipapeiro, 
Cajazeiras, Cafundó e Vila da Gameleira de São Sebastião e Rua Ney 
Esmeraldo, no Bairro Novo Milênio, Recuperação das estradas rurais de 
acesso. aos. Sítios: . Riachão e Santa Rosa;. Informações sobre a. aquisição de 
alimentos provenientes da agricultura familiar tendo como fundamentação a 

Rua Padre Cícero, s/n°. - Bairro Centro - Missão Velha - CE CEP 6320C 
Fone/Fax: (88) 3542-1116/ E-mail: camaramissaoveIha(qmaiLcom 

Site: www.missaovoihacaqovbr 



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
ESTADO DO CEARÁ 

PALÁCIO JOSÉ CORREIA LIMA 
CNPJ: 12477337/0001-73 

Lei Federal NO 11.847/2009; Reforma na E.E.F. Maria Fechine, localizada no 
Distrito de Jamacaru;  REQUERIMENTOS VERBAIS: Ver. George 
Fechine  Tavares:  Ofícios de pêsames endereçados para o Senhor Paulo da 
HP, D. Magadala e D. Teresinha Cavalcante pelos recentes falecimentos de 
parentes próximos com pedido de subscrição de todos os Parlamentares; 
Ofício para o Gestor da Secretaria de Infraestrutura pedindo a urgente 
recuperação da quadra de esportes: Rogério Braz Lacerda localizada na 
Sede da Secretaria de Trabalho e Assistência Social; Ofício endereçado para 
a Secretaria Municipal de Saúde pedindo esclarecimentos sobre a grade de 
exames laboratoriais ofertados a população através do Centro de Saúde Dr. 
Raimundo Alves.  Ver. Cícero Meneses Macedo:  Ofício parabenizando o 
Secretário do Meio Ambiente — Marley Macedo, pela conquista do selo 
verde, nota máxima em preservação ambiental para o nosso Município; 
Oficio para o Gestor Municipal pedindo providências quanto aos problemas 
estruturais apresentados no Loteamento Granvilie.  Ver. Eduardo 
Honorato Pauto:  Ofícios endereçados para o Prefeito Municipal fazendo-se 
acompanhar de cópias para diversas secretarias municipais, a saber: 
Informações- sobre-o funcionamento do laboratório do Centro de Saúde Dr. 
Raimundo Alves de Oliveira; Reforma da quadra de esportes da E.E.F. 
Juvenal Rodrigues Brandão; Reforma na Praça do Centenário e recuperação 
da estrada de acesso ao Sitio Escondido corro também do Sítio Olho D'água 
de Fora; Informações sobre a realização de exames preventivos do colo do 
útero na rede pública municipal como também a urgente reposição de 
medicação de uso continuo, diabetes, pressão arterial, nas UBS's do Distrito 
de Jamacaru e no Sítio Pinheira.  Ver. José Rotim Filho:  Ofício endereçado 
ao Gestor da Secretaria de Infraestrutura pedindo a construção de uma 
praça no entorno da Capela de São Francisco do Sítio Riacho Seco e outra, 
na Capela do Sítio Arraial.  Ver. José Nairton Macedo Costa.,  Ofício para 
a Secretaria de Infraestrutura pedindo a manutenção na iluminação do Sítio 
Jerimum; zona rural do nosso Município; Ofício para o Gestor Municipal 
solicitando a realização de um trabalho de revitalização das praças públicas 
da nossa cidade.  ORDEM DO DIA:  Foi submetido ao crivo do Pleno da 
Casa do Povo, o  PROJETO PARA VOTACAO= PROCESSO LEGISLATIVO 
N:O 02412019, DE AUTORIA DO VEREADOR EDUARDO HONORATO 
PAULO, DATADO DE 12 DE JUNHO DE 2019, CUJA EMENTA: 
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DIFUSÃO CULTURAL" após as discussões inerentes a Matéria, a mesma 
foi aprovada por unanimidade bem assim, os Requerimentos escritos e 
verbais. Antes da próxima etapa da Sessão Legislativa, o Sr. Presidente 
cedeu o espaço aos jovens alunos da Escola Estadual de Educação 
Profissional Otilia Correia Saraiva da cidade de Barbalha(CE) que estão 
angariando recursos para participarem da 25  Jornada de Foguetes que 
acontecerá no período de 12 a 15/11/2019, em um Hotel Fazenda localizado 
na 	cidade 	de 	Piraí(RJ). 	Audio 	na 	integra: 
https.,Ilwww.facebook.com/camaramissaovelhalvídeos/4551481  
05338574/ PALAVRA FACULTADA: Ver. Cícero Meneses Macedo: 
saudou a todos, o Parlamentar deu início a sua participação na Sessão de 
hoje externando solidariedade aos familiares de D 011, falecida 
recentemente, em nome de sua filha D. Aline, extensivo aos demais 
familiares, em seguida, discursou sobre um assunto bastante evidente em 
se tratando de Missão Velha(CE), os repasses do FGTS junto à Caixa 
Econômica Federal, haja vista, segundo informações repassadas por um 
advogado para o Edil, as contas dos servidores não são individualizadas, 
gerando uma série de transtornos para o funcionalismo, e se faz necessário 
a individualização para que o dinheiro repassado a Caixa Econômica seja 
creditado diretamente na conta do trabalhador, em tempo, o Parlamentar 
isentou o problema hoje debatido .a atua Gestão, até porque esse problema 
vem se arrastando ao longo do tempo, sendo necessário uma ação judicial 
particular para se resolver esse imbróg Uo. Dando prosseguimento a sua 
palavra facultada, o Vereador Cícero Meneses fez menção aos problemas do 
Loteamento Granville, pois informações chegadas até o representante do 
povo ora com a palavra, já existem pessoas mudando do logradouro devido 
à falta de infraestrutura nas ruas da referida localidade, acarretando 
prejuízos financeiros para quem investiu na construção de seu imóvel pois 
são visíveis ofertas de casas para alugar como também crianças e pessoas 
da terceira idade acometidas de doenças respiratórias e com isso, existe a 
necessário de agilizar, por parte da Prefeitura, o calçamento das ruas 
objetivando amenizar as reclamações que são constantes. Continuando no 
seu tempo regimental, o Vice Presidente da Mesa Diretora apresentou um 
problema sério em relação a manutenção das ambulâncias pertencentes a 
frota do Município, relatando na...  integra-  a informação repassada por um 
motorista de nome Enoque, onde o automóvel sem condições de trafegar, 
foi enviado para transportar uma paciente até o vizinho Município de Brejo 
Santo(CE), e ao longo da viagem, o veículo quebrou,, ficando por duas horas 
à mercê da boa vontade de quem trafegava pela rodovia presta r-W2, -T1n) 
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socorro mecânico e sobre isso, o Vereador Cícero Meneses o parabenizou 
pela hombridade em fazer a reclamação e expor o que está acontecendo, 
pois o referido servidor não compõe o quadro efetivo da municipalidade. 
Para finalizar sua participação, o Edil fez uma observação na obra da 
reforma da sede do Poder Executivo, pois está sendo construída uma rampa 
de acesso na fachada principal e com isso vai retirar a originalidade do 
prédio histórico construído ainda na gestão do Prefeito !saias Arruda, 
embora exista a necessidade de uma melhor infraestrutura no paço 
municipal, mas a rampa poderia ser construída na fachada lateral que fica 
na Av. Cel. José Dantas. Ver. Eduardo Honorato Paulo: saudou os 
presentes, o Vereador Sindicalista iniciou seu discurso enaltecendo a 
aprovação do Projeto de Lei de sua autoria que vai beneficiar os servidores 
municipais no tocante ao pagamento da meia entrada em estabelecimentos 
culturais, balneários, enfim, um avanço muito grande e um passo 
importante que a Casa Legislativa entrega em benefício na mão do servidor 
e aproveitando a oportunidade, agradeceu aos demais pares pela aprovação 
da Matéria. Em seguida, o Edil discursou sobre um assunto recorrente na 
palavra facultada das Sessões Legislativas e que hoje, o Colega Cícero 
Meneses fez uma observação sobre esse assunto, ou seja, os problemas de 
infraestrutura no loteamento Granvilie que a cada dia só pioram, fazendo 
com que haja um êxodo de moradores corno também a existência de 
pessoas acometidas de doenças respiratórias por conta de um serviço mal 
feito na colocação de material inadequado em várias ruas do referido 
residencial. Dando prosseguimento no assunto, o 10  Secretário da Mesa 
corou da Administração providências haja vista a enxurrada de promessas 
para resolver o problema através de pavimentação. Continuando com o seu 
tempo regimental, o Parlamentar não deixou de falar sobre o problema que 
ora incide sobre a classe trabalhadora municipal, mais precisamente o 
repasse do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e os descontos 
previdenciários dós servidores municipais, pois no final das contas são os 
mais prejudicados, são problemas advindos de gestões passadas que 
permanecem sem resolutividades e o que não pode é o funcionário 
trabalhar a vida toda e não ter em conta o seu fundo de garantia ou o seu 
tempo de contribuição regularizados, até porque mensalmente o desconto 
está sendo realizado. Dando seguimento ao seu discurso, Eduardo Honorato 
cobrou providencias por parte do ente municipal pedindo para encaminhar 
até a Câmara informações atualizadas sobre a questão dos descontos pois o 
que não dá é para o povo ficar sem saber de nada, e esse tipo de situação 
tem que ser enfrentada pois a população vota em Vereador esperandqjelq 
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menos, a coragem de lutar e defender o servidor, pois, ano que vem tem 
eleição. Para finalizar sua participação, o Sindicalista Eduardo Honorato fez 
um breve resumo de sua participação na Marcha das Margaridas que 
rn~rPi i~AnA nA-,ç;itiA nã rni1- I f1rI rnmn 1- mhm 	 i 

condolências para os familiares de D:Oli Pinheiro falecida recentemente em 
nosso Município e o Sr. Mariano José da Silva. Vera José Nairton Macedo 
Costa saudando a todos, o Presidente da Mesa apresentou em seu 
discurso diversos assuntos debatidos na Sessão que ora se realiza, iniciando 
suja -  fala 	 ,fffc rLo 	tar,i -c. i- c, 	Ame  nassoá  
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falecidas recentemente em nossa cidade: Marília, neta de D. Oh, Paulo da 
HP filho do Sr. Mariano e ao casal Juarez e D. Tereinha, genro e filhas, 
respectivamente, de D. Francisca, carinhosamente conhecida como li Tca, 
em seguida, falou sobre a reunião do SindMissão que aconteceu ontem e 
por ocasião do assunto, parabenizou a entidade pela sua atuação em prol 
do funcionalismo munlcípah;  abrindo um parênteses em nome da Presidente 
Maria Alves de Sousa Filha (Leria), que mesmo licenciada acompanha todos 
os assuntos referentes ao FGTS e INSS juntamente com as Colegas Cicéhia e 
Josélia- que não medem- esforços na luta- em, favor dos- servidores 
municipais. Dando sequencia a sua fala, o Mandatário do Legislativo 
estendeu um pouco nesse assunto ao tempo que cobrou do Colega Eduardo 
Honorato ação em prol do que ele sempre fala, pois em seus discursos 
coloca a responsabilidade, em determinadas temáticas, na Câmara 
Municipal, embora, o objetivo seja resolver o problema da comunidade, 
referindo-se ao loteamento Granville, o Vereador José Nairton disse que 
sempre apresentou Requerimentos, desde a época em que Tardiny Pinheiro 
foi prefeito e agora da mesma forma, com Diego Gondim, Gestor Municipal, 
independente de bancada política, pois já sentou com o mesmo (Prefeito) 
cobrando o calçamento por detrás da escola Jean Pgete obteve a 

uitiea uo 	I1L0LO uoci vyi ayuiø nu 	ue 	ieuauio pioxiulu 
vindouro. Prosseguindo na sua palavra facultada, o Presidente José Nairton 
disse que também encabeça as demandas junto ao loteamento Preto de 
Loudi-V-d-Í e con Uenternente tm conseguido melhorias para a população 
que ali reside citando a iluminação como um desses benefícios como 
também, promessas de calçamento e poço profundo em localidades do 
Distrito de Missão Nova: a Vila da Pedra e o Condomínio Nadir Rohim 
Finalizando o assunto, o Parlamentar disse que tem procurado resolver 
problemas em vez de ficar falando ou instigando os Colegas Vereadores, 
rrc 	m 	 r rl 	 m_e 	; rf m ir rLrc ,4 irn 
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determinados locais, quem sabe, por não terem comparecido para fzè; 
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uma tive, que o Edil Nairton falou no ser prática sua esse tipo de exposição 
e sim, de agir atendendo as demandas do nosso Município, mencionando 
várias delas e em todas as áreas de atuação administrativa. Sem oradores e 
nMA mi-, hvnrJn 	fril- r n Çr Prpçiripntp ripi i nnr nrrr1n n 

trabalhos, do que para constar, eu, Eduardo HonoratoPaulo,como 10  
Secretário fiz digitar a presente Ata, que depois de lida e achada 
conforme, vai devidamente assinada. Missão Ve!haCE), 21 de agosto de 
2019. 
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