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PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
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PALÁCIO JOSÉ CORREIA LIMA 
CNPJ: 12477337/0001-73 

Ata da 26a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Missão 
Velha, Estado do Ceará, 2° Período Legislativo do ano 2019. 

Aos quatro (04) dias do mês de setembro do ano de 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 e em seguida o Sr. Presidente ordenou a chamada nominal 
dos Vereadores e havendo número legal, declarou aberta a reunião 
comunicando em seguida a realização de uma audiência pública na segunda 
feira, dia 09 (nove) de setembro, a partir das 19h:O0min, com a presença 
de dirigentes da empresa CAGECE a fim de esclarecerem para os poderes 
constituídos e ao povo em geral, os termos da provável assinatura de um 
contrato entre a referida estatal e o Município de Missão Velha(CE), logo 
após a audiência, haverá uma Sessão Extraordinária para deliberar sobre o 
Projeto de Lei N° 00512019 de autoria do Chefe do Poder Executivo 
Municipal que versa sobre esse assunto, ressaltando que toda a oratória 
apresentada pelo Presidente da Mesa foi submetida a votação e acatada 
democraticamente pela maioria dos Parlamentares. Prosseguindo, houve a 
leitura da Ata da Sessão anterior que foi aprovada por unanimidade. 
EXPEDIENTE: REQUERIMENTOS ESCRITOS: Mer. 3P$ Naüton 
MadQÇa Ofício endereçado para a Agência da ENEL em nossa 
cidade solicitando esclarecimentos acerca da duplicidade de cobranças na 
conta mensal, conforme reclamações descritas no texto do referido 
expediente; Ofício para o Dep. Estadual Fernando Santana pedindo a 
intervenção do mesmo junto a Superintendência de Obras Públicas do 
Estado do Ceará para a realização de serviço de pavimentação primária no 
trecho rural da CE-496 que liga o Sítio Barreiras até a Vila da Gameleira de 
São Sebastião; Ofício em igual teor para o Superintendente Estadual de 
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Obras Públicas, Eng.° Francisco Quintino. Ve 	uardo HonaioJPaulo:  
Ofícios endereçados para o Prefeito Municipal fazendo-se acompanhar de 
cópias para diversas secretarias da administração direta, a saber: 
Recuperação da estrada rural dos Sítios: Morro, Jerimum, Faustino, Canta 
Galo, Covão, Pintado 1 e II, Salobra, Areias e Distrito do Quimami; Execução 
de serviço de pavimentação em pedra tosca no Loteamento Granville; 
Reparo na iluminação do Bairro Novo Milênio; Planilha com a arrecadação 
da CIP desde o ano de 2017 (dois mil e dezessete) até a presente data; 
Relação dos imóveis (terrenos) pertencentes ao Município; Relação de toda 
a frota que perfaz as linhas de transporte público municipal; Relatório de 
saldo financeiro do FMS; FME FMAS e FDCA referentes ao mês de janeiro de 
2017 (dois mil e dezessete) até a presente data; Protocolos de pedidos de 
serviços referentes a manutenção de lâmpadas da iluminação pública, como 
também, das estradas rurais do Município; Relação das linhas do transporte 
escolar realizadas pela frota municipal e empresa contratada; Listagem dos 
imóveis locados pela Administração Municipal; Relatório acerca da 
paralisação da obra de construção da escola municipal no Bairro Boa Vista. 
REQUERIMENTOS VERBAIS: Ver. Fr ne 	RMa Tavares de 
Lnai Ofício endereçado para o Dep. Federal André Figueiredo solicitando o 
empenho junto ao Governo do Estado do Ceará, objetivando conseguir 
pavimentação asfáltica da CE-153, no trecho compreendido entre Missão 
Velha(CE) até o vizinho município de Aurora(CE); Ofício para a 
Superintendência Estadual de Obras Públicas do Estado solicitando 
informações sobre a paralisação da obra da escola profissionalizante em 
nosso Município; Ofício para o Gestor da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura pedindo o urgente restabelecimento da iluminação pública na 
localidade do Sítio Areias. Ver. Ge 	LFechifle Tavares Ofícios para os 
hospitais da cidade de Barbalha(CE) solicitando informações acerca da real 
situação dos convênios com a Secretaria Municipal de Saúde de Missão 
Velha(CE). Ver .sé Nabton Macedo Costa Ofício para a Secretaria de 
Infraestrutura pedindo o conserto da pavimentação da Av. José Sobreira da 
Cruz, confluência com a Rua Desembargador Juvêncio Santana. Ver,  
duardo Honorato Pa.- Ofício parabenizando a Rádio Jamacaru FM 

pelo 150  (decimo quinto) ano de fundação; Ofícios para o Chefe do Poder 
Executivo pedindo urgentes providências na recuperação da estrada rural 
de acesso ao Sítio Santa Rosa e Sítio Mingú; Manutenção da iluminação 
pública na Vila do Matadouro, Sítios Coqueiros e Jerimum; Recuperação da 
Praça do Centenário da nossa cidade. ORDEM DO DIA: Foram submetidos 
ao exame do Pleno da Casa do Povo, os Requerimentos escritos e verbais 
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que obtiveram aprovação unanime pelo Colegiado do Parlamento Municipal. 
PALAVRA FACULTADA: Ver. Cícero Meneses Macedo: saudou a todos, 
o Edil começou o seu discurso enaltecendo o trabalho da AMA-Cariri em 
virtude da realização do 30  (terceiro) mutirão ocorrido nesta semana em 
prol da causa defendida pela referida entidade, no ensejo parabenizou o 
casal Franklânio Macedo e Ana Moesia, idealizadores da associação ora 
mencionada, prosseguindo, o Vice Presidente da Mesa Diretora fez em seu 
pronunciamento uma denuncia grave, sobretudo o uso de um terreno 
público próximo ao Centro Administrativo que está sendo usado por um lava 
jato e em tempo tachou de desrespeitosa a atitude do Prefeito Municipal 
com esta Casa ao permitir tal comportamento e transformar Missão 
Velha(CE) em território de uma pessoa só! Ressaltou o Vereador Cícero no 
seu discurso dizendo ainda mais que o tratamento recebido pelo Executivo 
será disponibilizado da mesma forma para com ele e o rapaz que foi 
contemplado com o espaço, está sendo enganado, pois está usando um 
terreno que não é seu, somente através de Lei especifica poderia ser cedido 
o terreno e por causa disso ele corre o risco de ser despejado através de 
uma Ação Cível Pública, mas tenho certeza que o beneficiário não sabe 
disso, pois é um trabalhador e emprega em seu negócio várias pessoas. 
Prosseguindo no seu tempo regimental, o Parlamentar falou novamente 
sobre um assunto bastante debatido na Câmara, a iluminação pública, desta 
vez, os valores arrecadados com a CIP e o investimento no setor que nunca 
foram disponibilizados pelo Poder Executivo para esta Casa de Leis, e por 
conta disso, exemplificou um dos muitos casos que acontecem em nosso 
Município, um morador residente na zona rural, mais precisamente na Vila 
Bela Vista, paga mensalmente a taxa por um serviço que não tem, a 
lâmpada que fica de frente a sua residência já não ascende faz um bom 
tempo e é por isso que se faz necessário uma prestação de contas sobre 
esse serviço. Para concluir, o Edil falou sobre uma reportagem do site 
Miséria, sobre a questão da pulverização aérea, hoje proibida em nosso 
Estado, e que poderá causar desempregos em massa no setor. Ver.  
Georcje Fechine Tavares: Saudando os presentes, o Vereador Líder da 
Minoria na Câmara discursou sobre um assunto bem debatido na Palavra 
Facultada das Sessões Legislativas, os problemas de abastecimento d'água 
em nossa cidade pela empresa CAGECE onde ora tramita um Projeto de Lei, 
apresentado pelo Poder Executivo expandindo o tempo de contrato por 
mais 35 (trinta e cinco) anos, e por motivos de não haver uma empresa que 
realize as mesmas tarefas, o Edil lamenta ficarmos reféns da CAGECE, pois 
os serviços de abastecimento e esgoto são de salutar importância na vida 
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de todos, importantíssimos para a saúde pública. Dando seguimento na sua 
palavra facultada, o Parlamentar George Fechine persistiu falando sobre 
esse assunto, sendo então aparteado pelo Vereador Cícero Meneses no qual 
comparou a aprovação do Projeto com a taxa da iluminação pública, onde 
ex-políticos foram penalizados pelo eleitor, então tudo isso é de suma 
importância à participação popular na audiência pública. Voltando a falar, o 
Edil agradeceu a intervenção do Colega e avalizando as palavras do mesmo, 
em convocar o comparecimento do povo segunda feira na audiência pública 
sobre o assunto em tela até porque todos já sofreram com o mau serviço 
prestado pela CAGECE e é necessário o respaldo popular para o Vereador se 
sentir mais a vontade na hora do voto, pois existe a preocupação imensa 
dos Parlamentares com a assinatura deste convênio. Para finalizar, o Edil 
também falou sobre o assunto apresentado pelo Colega Cícero Meneses, no 
tocante a doação de um terreno pelo Executivo fazendo com que os 
Vereadores fossem deixados mais uma vez de lado pela Administração 
Pública, haja vista, toda e qualquer doação tem que passar 
obrigatoriamente por esta Câmara, se o Prefeito não assim o faz, é porque 
não sabe ou não respeita a Casa dos Representantes do povo e 
consequentemente o povo, o que não podemos é atropelar a Lei, abrindo 
exceção para terceiros construírem no que é público. Ver. Eduardo 
Honorato Pauto: saudou os presentes, o Vereador iniciou sua participação 
apresentando votos de parabéns a Rádio Jamacaru FM que está 
completando 15 (quinze) anos de existência prestando muito serviço ao 
nosso Município, como também a AMA-Cariri que realizou, no último dia 31 
(trinta e um), o 30  (terceiro) mutirão de atendimento multiprofissional com 
centenas de atendimentos, muito importante essa ação realizada. 
Prosseguindo, o Sindicalista Eduardo não poderia deixar passar em branco 
um assunto de suma importância comentado hoje em nossa cidade, o 
Projeto de Lei que autoriza o nosso Município a assinar contrato de 
investimentos junto a CAGECE, em suas palavras, o Edil disse que esta Casa 
precisa discutir bem a Matéria, pois a reclamação é geral a respeito do 
péssimo serviço que a empresa presta em Missão Velha(CE), poucas são as 
almas vivas que simpatizam com o trabalho executado pela CAGECE. Dando 
continuidade no seu discurso, falando sobre o assunto mencionado, o 
Vereador Eduardo Honorato disse que é a chance da Câmara fazer com que 
os serviços sejam repassados para a população com qualidade, pois o 
Projeto é complexo e necessita bastante de atenção para que as coisas 
possam sair bem feitas hoje, até porque, o agradecimento vem no futuro. 
Continuando no seu tempo regimental, o Edil recorreu mais uma vez ao 
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discurso da nossa iluminação pública, pois a população fica sem entender a 
cobrança da taxa mensal e o serviço não é disponibilizado como deveria, 
isso é um desrespeito, uma tapa na cara da sociedade, se andar pelo 
Município, sem escolher aonde, sítios, bairros ou ruas a escuridão é na 
totalidade, tendo como exemplo, a Praça do Centenário (Praça do Cariri 
Clube), e a prestação de contas sobre esse item, já foi cobrada diversas 
vezes para o Poder Executivo e em nenhum momento foi apresentada, até 
porque nestes 03 (três) últimos anos foram arrecadados milhões e os 
investimentos em serviços são de baixa qualidade. Concluindo seu tempo 
regimental, o Vereador falou sobre dois assuntos, o primeiro, a insatisfação 
do povo do Distrito de Jamacaru sobre as constantes faltas de 
medicamentos de uso contínuo: pressão arterial e diabetes na UBS da 
referida localidade, pois quem quiser fazer uso diário tem que comprar na 
farmácia, o outro assunto, foi à realização do calçamento em pedra tosca 
no Loteamento Granvilie, tópico já debatido diversas vezes pelo 
Parlamentar, lembrando mais uma vez que a promessa do Poder Executivo 
em calçar o referido residencial já se expirou, mas a cobrança para 
execução do serviço irá continuar. Ver. José Nairton Macedo Costa: 
saudou a todos, o Presidente da Mesa justificou o atraso no inicio da Sessão 
de hoje devido à discursão do Projeto de Lei N° 005/2019 com os 
Vereadores e que contou com presença do Prefeito Municipal, após o 
término do debate ficou acordado a realização de uma audiência pública na 
segunda feira à noite e logo após a realização de uma Sessão Extraordinária 
para votação da aludida Matéria, haja vista a necessidade de entregar a 
documentação necessária o mais rápido possível, diante do exposto, o Sr. 
Presidente chamou atenção para a importância do Projeto, tendo em conta 
que ele é fruto da demanda surgida nesta Casa devido as inúmeras 
discussões acerca da empresa CAGECE pois a promessa de investimentos 
no setor é bastante significativa, algo em torno de R$ 45.000.000,00 
(quarenta e cinco milhões de reais). Prosseguindo na sua fala, o 
Parlamentar José Nairton fez menção aos seus Requerimentos apresentados 
no Expediente Legislativo, justificando cada um dos pedidos, a importância 
do piçarramento da estrada vicinal estadual que liga o Sítio Barreiras até a 
Vila da Gameleira como também explicações sobre a duplicidade de 
cobrança na conta de energia, principalmente de produtores rurais do Sítio 
Forquilha, região do Distrito de Missão Nova. Para concluir, o Presidente da 
Mesa parabenizou a rádio Jamacaru FM por mais um ano de existência bem 
como a AMA-Cariri pelos relevantes serviços prestados a sociedade, em 
especial, aos portadores do TEA. Em tempo, foi repassado mais uma vez o 
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convite para a audiência publica que se realizará segunda feira as 19h00min 
e logo em seguida, uma Sessão Extraordinária. 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), 04 de setembro de 2019. 

) 

José N• 	acedo Costa 
(Presidente 

Eduardo Honorato Paulo 
10  Secretário 
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