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PALÁCIO JOSÉ CORREIA LIMA 
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Ata da 25a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Missão 
Velha, Estado do Ceará, 20  Período Legislativo do ano 2019. 

Aos vinte e oito (28) 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, Eduardo 
Honorato Paulo - 10  Secretário, Alberto Pinheiro Roberto - 20  
Secretário, Antônio Rodrigues Roberto, Cícero Antônio Macedo 
Santana, Francisco de Assis Borges Landim, Francisco Rafael 
Tavares de Luna, George Fechine Tavares, Hernesto Silva Vasques 
(Líder da Bancada da Situação), José Rolim Filho e Orlando 
Antônio Pereira. O Vereador: José Divanildo de Andrade justificou 
sua ausência. Iniciando os trabalhos com a recitação de um Pai Nosso e 
uma Ave Maria como também respeitado 01 (um) minuto de silencio em 
homenagem póstuma ao ex Vereador Josino Gonçalves de Barros, que 
faleceu recentemente. 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: PROCESSO LEGISLATIVO N° 005/2019, 
DE AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIAPL, 
flATAflI% fl 	fl flC AáfCFfl r 	)fllG fIu1A crtcRI-rA. "AuiFf%DT7A A 

SICO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS" PROJETO 

Matéria 
acompanhada de Parecer opinativo favorável a tramitação no Plenário. 
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REQUERIMENTOS ESCRITOS:. yerEduaio Hono~  Pulo Ofícios 
endereçados para o Prefeito Municipal fazendo-se acompanhar de cópias 
para diversas secretarias da administração direta, a saber: Conserto de 
diversas luminárias nos Bairros Novo Milênio e Boa Vista; Contratação dos 
aprovados remanescentes no ultimo concurso público realizado pelo 
Município; Calçamento em diversas ruas do Bairro Novo Milênio; Envio de 
folhas de pagamentos referentes ao exercício financeiro de 2018; 
Cumprimento da Lei N° 12J64/2012 que institui a política nacional de 
proteção dos direitos da pessoa portadora do Transtorno do Espectro 
Autista; Reparo da iluminação pública das Ruas Ruy Lacerda e Noca 
Sobrinhos localizadas no Bairro Boa Vista. REQUERIMENTOS VERBAIS: 
Vera Francisco de Assis, Bornes Landim Ofício de pesar endereçado aos 
familiares do Sr. Josino Gonçalves de Barros, falecido recentemente em 
nosso Município com pedido de subscrição de todos os demais Vereadores 
haja vista, o falecido ter ocupado uma cadeira no Legislativo Municipal; 
Ofício para o escritório local da CAGECE solicitando serviço de recuperação 
da pavimentação asfáltica na Rua Afonso Ribeiro; Ofício para o Detran(CE) 
solicitando a intensificação de rondas noturnas objetivando apreender 
animais soltos na CE-153, trecho compreendido entre a cidade de Missão 
Velha(CE) e o Distrito de Jamacaru como também expediente ao DER/Ce 
cobrando a realização de roço da referida rodovia. Ver. Geone Fechine 
Iy3te. Ofício para o Gestor da Secretaria de Infraestrutura solicitando 
urgência na recuperação da pavimentação da Rua Dom Bosco confluência 
com a Rua Des. Juvêncio Santana, por ocasião da existência de uma cratera 
dificultando o trafego de veículos. Vi 
Lna Ofício para o Gestor da Secretaria de Infraestrutura pedindo a 
realização de uma reforma na Praça localizada no Bairro da Fé como 
também a recuperação na passagem molhada que fica na estrada rural 
entre o Sítio Duas Passagens e o Distrito do Quimami; Ofício para a 
Secretaria Municipal de Saúde solicitando a realização do exame de citologia 
oncótica em todas as UBS's do nosso Município. Ver. Ïcero MçMqses  
Macedo: Ofício para o Gestor da Secretaria de Infraestrutura solicitando 
providências quanto ao conserto de um bueiro localizado na Rua Antônia 
Parente (Vila do Matadouro), pois o referido problema está inviabilizando o 
trânsito na localidade acima mencionada como também a construção de 
uma lombada. Ver.. José Rolim Føho Ofício endereçado ao casal José 
Camelo e D. Francisca, parabenizando-os pela passagem do 600  
(sexagésimo) aniversário de casamento, ou seja, bodas de diamantes 
ocorridas no ultimo dia 25 (vinte e cinco); Ofícios parabenizando pelos bons 
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serviços prestados a comunidade, para a direção da E.E.F. Sebastião Pedro 
de Araújo, do Distrito do Quimami como também a Direção da UBS da 
referida localidade Ver. Orlando Antônio Pereira: Ofício endereçado ao 
Gestor Municipal pedindo a urgente recuperação da estradada de acesso 
que liga o Distrito de Jamacaru até a Vila do Aleixo, região serrada do nosso 
Município Ver4uardo Honwatø Pauto Ofício endereçado para o 
Chefe do Poder Executivo, fazendo-se acompanhar de cópias para diversas 
Secretarias da administração direta, a saber: Reforma nas E.E.F. Lourival 
Dantas Ribeiro e Maria Fechine de Alencar; Recuperação da estrada de 
acesso ao Sítio Olho D'água de Fora; Ofício para o DETRAN(Ce) fazendo-se 
acompanhar de cópia para o representante do MP local pedindo a vistoria 
em toda a frota de veículos destinada ao transporte escolar; Ver. 3DSÓ 

Nairton.MacedoCosta Ofício para o Gestor da Secretaria de 
Infraestrutura solicitando a construção de duas lombadas na Rua Eliziário 
Gomes Leitão, conhecida popularmente como rua estreita. ORDEM DO 
DIA: Foi submetido ao crivo do Pleno da Casa do Povo, o PROCESSO 
LEGISLATIVO N° 028/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR EDUARDO 

li 

BEM COMO EMENDA 

REDAcAO AO ART. 30,  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 
novamente lembrou os demais Pares sobre agendar uma data no mês de 
setembro objetivando realizar visitas, ia toco, em repartições públicas do 
nosso Município, seja na área da saúde, educação ou qualquer outro local 
que careça de inspeção por parte da comitiva formada por Vereadores. 
PALAVRA FACULTADA: Ver. Francisco Rafael Tavares de Ltma 
saudou a todos, o Líder pedetista iniciou sua participação falando sobre o 
Projeto de Lei que adentrou nesta Casa, mais precisamente sobre o 
prolongamento do contrato entre o Município e a CAGECE, em tempo, o 
Parlamentar disse que deve haver um amplo debate, pois a 03 (três) anos a 
Câmara cobra melhorias nos investimentos da referida empresa em nossa 
cidade, lembrando que no dia 04 (quatro) de julho de 2018 esteve presente 
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no gabinete do presidente da CAGECE Neurisangelo Cavalcante de Freitas, 
em Fortaleza(CE), apresentando-lhe uma série de demandas, inclusive a 
perfuração dos poços que ora ocorre em nossa zona urbana e, segundo 
Rafael Moreira, se faz necessário a presença dos Parlamentares na sede da 
referida estatal a fim de tratar sobre esse assunto como também cobrar 
mais e mais melhorias no abastecimento d'água e ouvir o Poder Executivo 
para num futuro próximo os Vereadores não sejam alvos de críticas por 
terem aprovados esse projeto. Prosseguindo no seu tempo regimental, o 
Edil agradeceu ao presidente nacional do PDT, Dep. Federal André 
Figueiredo pela atenção cedida aos seus correligionários em nossa terra, 
estendendo os agradecimentos a Coordenadora do Programa Primeiro 
Passo - Jovem Bolsista por ter disponibilizado bolsas para diversos cursos 
profissionalizantes em prol da juventude de nosso Município. VerCícro 
Meneses P4acede saudando os presentes, o Vice Presidente da Mesa 
Diretora inicialmente falou sobre um requerimento de sua autoria solicitado 
no expediente legislativo, no tocante, a melhoria na infraestrutura da Rua 
Antônia Parente, pois existe um determinado local que não é mais possível 
trafegar com um veículo de maior porte, somente carros pequenos, citando 
o exemplo que aconteceu com o automóvel do nosso vigário que ficou com 
o carro preso ao tentar passar pela referida localidade. Dando seguimento 
ao seu discurso, o Edil falou de um assunto sempre debatido nas Sessões 
Legislativas, o transporte escolar, ou seja, ao iniciar o período letivo nesse 
segundo semestre, algumas localidades passaram até uma semana sem 
transporte, prejudicando os alunos que irão se submetidos às provas do 
SPAECE 2019, no ensejo, o Parlamentar disse que não mais irá se 
aprofundar nesse assunto, até porque o sucateamento da frota pertencente 
ao Município e da empresa contratada é vista por todos os munícipes, desde 
os aliados do Prefeito até os mais destacados opositores e em um futuro 
bem próximo veremos os resultados dos índices provenientes na aplicação 
das provas onde os alunos serão submetidos, pois se não houver uma boa 
nota, perderemos recursos. Prosseguindo no seu tempo regimental, o Edil 
fez uma breve explanação sobre o Projeto de Lei proveniente da 
Municipalidade, uma dilação de prazo na concessão com a CAGECE, haja 
vista a necessidade de um amplo debate com todos os envolvidos bem 
como os órgãos fiscalizadores para que cada um dos componentes do 
Legislativo possa votar com a consciência limpa advinda do aval do povo 
deixando o lado político fora das discursões e também à empresa honre 
com os compromissos prometidos na Tribuna desta Casa até porque o 
contrato vai se estender até o ano de 2055 (dois mil e cinquenta e cinco) 

Rua Padre Cícero, s!n°. - Bairro Centro - Missão Velha - CE CEP 63200-000 
FoneíFax: (88) 3542-11161 E-mail: 

Site: 



.: 
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

ESTADO DO CEARÁ 
PALÁCIO JOSÉ CORREIA LIMA 

CNPJ: 12477337/0001-73 

ficando para os nossos descendentes o resultado da nossa votação. Para 
encerrar, o Edil apresentou explicações referentes ao não comparecimento 
na diligencia que ficou agendada na ultima semana como também nas 
próximas devido a compromissos particulares, mas deixou bem claro que 
sua voz será retumbante dentro deste Poder Legislativo e em tempo 
enalteceu a importância das visitas propostas pela Mesa Diretora. 
Eduardo Honorato Paulo- saudou a todos, o Edil iniciou sua participação 
falando novamente sobre o problema do adicional de insalubridade para os 
agentes comunitários de saúde, haja vista, que o benefício é disponibilizado 
para os servidores ocupantes da mesma função advindos do Poder 
Executivo estadual, porém, em nível de Missão Velha(CE) a Gestão 
Municipal não cumpre o que está disposto na Lei Federal N° 13.342/2016. 
Prosseguindo, o Sindicalista Eduardo Honorato cobrou a efetivação do 
abastecimento d'água no Sítio Cajazeiras, localizado na região serrana de 
nosso Município, tratando a situação como vergonhosa, um verdadeiro 
descaso, pois já existe todo o sistema, mas, a água ainda não foi 
disponibilizada, tornando uma situação muito difícil para a vida dos 
moradores da supracitada localidade principalmente nesse período dos 
meses que antecipam a quadra invernosa, agosto até dezembro e por conta 
da ineficiência da Prefeitura a situação se torna cada vez pior. Em outro 
assunto apresentado pelo Parlamentar, também bastante discutido nas 
Sessões da Casa, ou seja, a situação precária do transporte escolar, por isso 
mesmo, hoje foi apresentado um requerimento solicitando providências do 
Detrari/Ce e do Ministério Público estadual como também, um olhar mais 
atento por parte do Poder Legislativo até porque é o ente fiscalizador para 
que o serviço seja prestado com qualidade aos nossos alunos, sobretudo 
quem reside na nossa zona rural. Dando continuidade no seu tempo 
regimental, o 10  Secretário da Mesa Diretora recorreu ao assunto já 
adotado como carro chefe em seus discursos, a iluminação publica, ou 
melhor, arrecadam-se valores absurdos e o serviço prestado é de baixa 
qualidade, onde andamos na Missão Velha(CE), a noite, é só escuridão, 
relatou o Edil em seu discurso convocando os demais Colegas para criarem 
uma CPI da iluminação pública. Para encerrar sua participação, o Vereador 
fez um breve comentário sobre o Projeto de Lei que ora adentrou nesta 
Câmara, proveniente do Executivo no qual firma convênio de investimentos 
junto ao Governo do Estado do Ceará para gestão de saneamento básico, 
evidente que o serviço é de grande importância e necessidade, gera uma 
série de benefícios, mas sobre o abastecimento d'água, a empresa CAGECE 
fica devendo muito no sentido da qualidade prestada a população e o 
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debate tem que ser bastante amplo em relação à Matéria acima 
mencionada objetivando firmar um documento de compromisso para que os 
investimentos sejam devidamente aplicados, pois está em nossas mãos essa 
responsabilidade de zelar pelos serviços da nossa Missão Velha(CE). Ver. 
George Fechine Tavares: saudou os presentes, o Parlamentar começou 
seu discurso falando sobre os problemas da má prestação nos serviços da 
iluminação pública, relatando diversas reclamações advindas da zona 
urbana bem como da zona rural, boa parte trazidas pelos moradores da 
nossa Missão Velha(CE) mas, em se tratando de solução, isso nunca é 
apresentado, pois desde o inicio da atual Gestão, as reivindicações são 
feitas semanalmente nas Sessões e a taxa é cobrada mensalmente na 
conta, e convenhamos, bastante onerosa para o contribuinte que não vê o 
devido retorno por incumbência inadequada com que a Administração 
exerce esse serviço e por consideração disso, o Edil endossou as palavras 
do Colega Eduardo Honorato no tocante a criação de uma CPI para virem a 
tona todos os esclarecimentos. Prosseguindo na sua palavra facultada, o 
Vereador George Fechine também apresentou seus comentários sobre o 
Projeto de Lei oriundo do Executivo Municipal pedindo autorização para 
dilatar o convênio com a CAGECE, porém, o desserviço prestado pela 
empresa a nossa população, foi por muito tempo, motivo de debates e 
reclamações neste Poder, o sofrimento foi grande, tanto por falta do líquido 
quanto pela falta de qualidade da água disponibilizada para o consumo e 
essa Matéria deve ser amplamente discutida por toda a sociedade 
juntamente com os Poderes constituídos, objetivando resguardar as futuras 
gerações do sofrimento que estamos passando pelo mau serviço prestado 
pela CAGECE em Missão Velha(CE). Para finalizar sua participação na 
Sessão como também no assunto ora debatido, o Parlamentar George 
Fechine fez um apelo aos demais Vereadores e o Poder Executivo no 
sentido de vê com responsabilidade dando o devido respeito a este 
convênio que será firmado entre as partes, pois o que queremos é o melhor 
para o povo de Missão Velha(CE), em relação ao serviço de saneamento e 
abastecimento d'água. Ver. José Nairton Macedo Costa: saudando a 
todos, o Vereador José Nairton originou seu discurso falando sobre sua 
visita, juntamente com o Secretário da Presidência Edson Arthur, no Distrito 
do Quimami, mais precisamente na E. E. F. Sebastião Pedro Araújo, a 
primeira unidade escolar que funciona em tempo integral e que hoje é 
referência para os Municípios vizinhos como assim informou o Coordenador 
Pedagógico Gilvan e nas palavras elogiosas do Presidente da Casa sobre o 
que presenciou in loco, existe qualidade em todos os aspectos da referida 
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escola, desde a disciplina dos alunos e a merenda disponibilizada foram 
itens favoráveis com uma pequena observação na pintura e nas fechaduras 
das portas que será confeccionado um relatório e enviado para a Secretária 
Municipal de Educação. Dando sequência ao seu discurso, o Parlamentar 
ora com a palavra falou que também ouviu reivindicações durante a visita, 
sendo a de maior porte o pedido para construção de uma quadra coberta 
objetivando a prática de esportes e a realização de eventos para a 
comunidade escolar, solicitação que será objeto de um Requerimento na 
próxima semana. Sobre a UBS do Distrito, praticamente recém inaugurada a 
acolhida foi receptiva onde praticamente não tem muito a ser acrescentado, 
pois o prédio oferece todas as condições de atendimento para a população 
local. Prosseguindo na sua palavra facultada, o assunto debatido neste 
momento foi a apresentação do Projeto de Lei enviado pelo Poder 
Executivo, onde o maior interessado é do Governo do Estado, haja vista ter 
conversado com o Dep. Fernando Santana e o mesmo pediu a maior 
brevidade possível a aprovação da Matéria, embora exista a herança 
herdada pela Lei em vigor, no caso da água distribuída aonde se gerou uma 
série de reivindicações por parte deste Poder Legislativo advindas de 
reclamações da população e que até uma audiência pública foi realizada 
com a participação do Gerente da Bacia do Salgado na época do Presidente 
Rafael Moreira mas, hoje temos conseguidos alguns avanços, 03 (três) 
poços profundos foram perfurados no Parque de Eventos O Pinheirão e 
pode-se dizer que tratando de abastecimento, melhorou muito aqui em 
Missão Velha(CE), e em tempo, o Presidente da Mesa enalteceu o trabalho 
do novo Gerente Regional da Bacia do Salgado, o Sr. Gilberto Júnior que 
deu uma nova "roupagem" a CAGECE em nossa cidade. Dando continuidade 
ao assunto, o Edil José Nairton disse que irá consultar a assessoria jurídica 
da Casa e em conjunto com todos os Vereadores acrescentar melhorias na 
redação da Proposição ora discutida, obviamente uma audiência pública 
também se faz necessário com os membros da empresa CAGECE e da 
Prefeitura Municipal, haja vista o montante dos investimentos superarem a 
casa dos R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) e o amplo debate é 
de suma importância, como bem falou o Colega Vereador Cícero Meneses, 
abriremos espaço para o Ministério Público e também aos profissionais 
liberais, não vamos deixar passar essa oportunidade até porque existe a 
possibilidade da CAGECE, nesse final de contrato, não fornecer mais uma 
água com qualidade. Para finalizar o seu tempo regimental, o Sr. Presidente 
também falou a respeito da iluminação pública, assunto bastante debatido 
na Casa, e disse que procurou o responsável pelo setor para ouvir suas 
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justificativas, até mesmo indagando-o sobre a qualidade do produto 
adquirido e ele respondeu dizendo que em alguns locais uma lâmpada tem 
vida curta, durante até uma semana, em outros locais, com o mesmo 
matéria, passam-se meses e talvez, a oscilação de corrente elétrica pode 
ser a responsável por isso, mas que as cobranças continuarão, até porque 
o Vereador está aqui para representar o cidadão e fazer as reivindicações 
em nome dos mesmos. Para finalizar, o Presidente da Mesa disse que a 
Câmara agora conta com um w/?atsapp institucional a fim de disponibilizar o 
mais rápido possível informações para todos os Vereadores principalmente 
sobre a agenda das visitas previstas para o mês de setembro próximo 
vindouro. Sem oradores e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu 
por encerrado os trabalhos, do que para constar, eu, Eduardo Honorato 
Paulo, como 10  Secretário fiz digitar a presente Ata, que depois de lida e 
achada conforme, vai devidamente assinada. Missão Velha(CE), 28 de 
agosto de 2019. 

- 

José N 	Macedo Costa 	 / 	Ed,uardo Honorato Paulo 
/ Presidente 	 / 	/ 10  Secretário 
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