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Ata da 27a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Missão 
Velha, Estado do Ceará, 20  Período Legislativo do ano 2019. 

Aos onze (11) dias do mês de setembro do ano dois mil e dezenove (2019), 
às lShOOmin, 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 Rolim Filho e Orlando Antônio Pereira. Os 
Vereadores: Eduardo Honorato Paulo e José Divanildo de Andrade 
justificaram suas ausências. Inidando 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. EXPEDIENTEa REQUERIMENTOSESCRU.OS Ver. 
Antônio Rodripues Roberto: Ofício endereçado ao Chefe do Poder 
Executivo solicitando a retificação do nome do Centro Administrativo 
Municipal, pois o sobrenome do homenageado encontra-se invertido. 
REQUERIMENTOS VERBAIS: Ver. José Nairton Macedo Costa: Ofício 
endereçado ao Gestor da Secretaria Municipal de Infraestrutura solicitando 
melhoramentos na rua de acesso a Igreja evangélica Comadesma no 
Conjunto Habitacional Gildo Brandão. Antes da próxima etapa da Sessão 
Legislativa, o Sr. Presidente comunicou a todos sobre a realização de urna 
Sessão Extraordinária amanhã, a partir das 19h00min, na Sede deste Poder 
e a pauta a ser discutida será o Projeto de Lei que versa sobre ao pacto de 
cooperação entre o Município e a empresa CAGECE. ORDEM DO DIA 
Foram submetidos ao crivo do Pleno da Casa do Povo, os Requerimentos 
escritos e verbais que, posteriormente foram aprovados por unanimidade. 
PALAVRA FACULTADA: Ver. Francisco Rafael Tavares de Luna: 
saudou a todos, o Parlamentar foi breve na sua participação, falando 
inicialmente sobre a importância do Projeto de Lei que será votado amanhã 
e por ocasião das suas considerações, convocou a população 
missãovelhense a se fazer presente no Auditório desta Casa Legislativa. 
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Dando prosseguimento a sua fala, o Edil trouxe urna ótima notícia para a 
nossa região, em particular para Missão Velha(CE), haja vista a geração de 
emprego e renda caso as obras da ferrovia transnordestina sejam 
retornadas, e no ensejo, pediu ao Governo Municipal que converse o quanto 
antes com o Grupo Marquise para empregar o máximo de pessoas de nossa 
cidade porque precisamos muito gerar trabalho para o nosso povo; Para 
concluir, o Edil falou sobre dois assuntos, um Requerimento apresentado na 
semana passada pedindo informações acerca da obra da escola 
profissionalizante que está paradai  como também solicitou urgência da 
Prefeitura Municipal em mandar realizar melhorias na malha viária rural, até 
porque a situação de trafego em algumas estradas encontra-se bastante 
précáriã é as mãquinãs advindas dó PAC estão êstaciõnãdas em um posto 
de combustíveis e seria de fundamental importância esse serviço, pois 
ajudaria também no transporte escolar rural, devido à frota estar bastante 
sucatêãdã1 Ver. Cícero Meneses Macedo: saudãhdõ os presentés, õ Edil 
iniciou seu discurso falando sobre um assunto já apresentado neste 
Plenário, no tocante as condições mecânicas do veículo ambulância que 
rêaliza õ trãhspõrtê dê pèÈgõãÈ oriundas dõ Distritõ dê Jãniacaru até põrqüê 
as reclamações continuam e o problema com o carro persiste. Dando 
seguimento no seu tempo regimental, o Vice Presidente da Mesa Diretora 
désêjõü votos dê uma bréve rêcüpêraçãõ aõs Colégãs Jõsé Diva nildõ dê 
Andrade e Eduardo Honorato Paulo, haja vista as ausências dos mesmos 
por motivo de saúde. Continuando, o Edil usou o bordão: "quem ama, 
cUida" rêfêrindõ-sê a Uma reunião entre õ Prêféitõ da viinha ciddê dê 
Barbalha(CE) Argemiro Sampaio com a população da Vila da Santa Teresa 
de nosso Município, ocorrida ontem à noite, a pauta tratada foi sobre o uso 
da rede pública dê saúdé daquêlá m Unídpalidadé pêlos mor dores-  d 
localidade rural acima citada, ou seja, um flagrante assédio para que o 
eleitor transfira seu domicilio eleitoral para Barbalha(CE) até porque a nossa 
atual Administrçãó nãõ dispónibiliza um atendimento Médico dê qualidade 
para os residentes na Vila da Santa Teresa, o que os tornam vulneráveis em 
se tratando de uma assistência de saúde. Dando prosseguimento no 
assüntõ, o Edil võltõü a mendõtir õ bõrdãõ: "quem ama, cuida,, dizendo 
que vai sair perdendo, pois aquela localidade é um reduto eleitoral onde 
sempre foi bem lembrado, mas lamenta a incompetência do Prefeito 
Municipal em não amenizar õ sõfrimentó daquela população na área da 
saúde e entende muito bem cada um dos seus amigos da Vila da Santa 
Teresa, Sítio Pintado e Sítio Passagem de Pedras que lhe confidenciaram a 
intenção de mudar õ domicilio eleitor 1, pois a saúde verti em primeiro lugar 
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e não será nenhum desses Vereadores que vai fornecer um exame de custo 
alto e até mesmo um simples procedimento odontológico, tudo isso sendo 
realizado em Barbalha(CE), uma vergonha para nós que já estamos 
perdendo também nas regiões serranas para outros Municípios vizinhos. 
Para concluir esse assunto, o Parlamentar Cícero Meneses lamentou toda a 
situação deplorável que Missão Velha(CE) está passando, até mesmo pelo 
fato de um Prefeito vizinho vir fazer reunIão dentro de nossas fronteiras, 
mas em tempo, agradeceu a Argemiro Sampaio todo o apoio disponibilizado 
na saúde de nossos munícipes Ver. José Nairton Macedo Costa: 
saudou os presentes, o Parlamentar iniciou sua participação transmitindo ao 
Vereador Cícero Meneses um expediente que acabara de receber tendo em 
seu texto á resposta de um Requerimento do Colega à respeito da 
destinação dos alimentos arrecadados na festa social da vaquejada 
Prosseguindo, o Mandatário do Legislativo também fez menção a uma 
sõlicitãçãõ de suá autoria, mãis precisamente pédindo o cônsérto do 
calçamento da Av. José Sobreira da Cruz, tendo como local de referencia a 
residência do casal Antônio Gonçalves e Luzy Lucena, pais do ex-presidente 
desté Pôder, Brénõ Lucena e espera ô quanto antes, providências dá 
Secretaria Municipal de Infraestrutura devido a situação que a cada dia só 
piora. Dando seguimento ao seu discurso, o Vereador José Nairton falou 
sobre õ assunto apresentado pelo líder pedetistã, no tocante a escola 
profissionalizante, haja vista, ser intenção do MEC criar escolas militares por 
todo o país, onde esse tipo de ensino pautado na disciplina teve o Estado 
do Ceará o precursor e hoje tem despertado interesse em outros Estados e 
porque não irmos até os nossos representantes reivindicar a implantação 
aqui em nossa cidade? Pois a unidade de Juazeiro do Norte já não comporta 
mais tantos alunos tendo a previsão de construção de uma nova sede. 
Continuando na pauta de debates, o Presidente da Mesa convocou a 
população missãovelhense para participar amanhã da Sessão Extraordinária 
que vai analisar o Projeto de Lei N° 005/2019 até mesmo porque já houve 
uma audiência pública para tratar deste mesmo assunto bastante debatido 
durante a chegada da Matéria até esta Casa Legislativa. Para finalizar sua 
participação, o Parlamentar ocupou o microfone da Mesa Diretora para falar 
sobre a Sessão Solene ocorrida na ultima sexta feira, dia 06 (seis) do 
corrente, mais precisamente sobre a entrega de títulos de cidadania 
rnissãõvélhense, comendas Frei Ibiapina e Edson Olegáriõ de Santana, 
como também duas homenagens referentes ao Troféu Cachoeira, sendo 
uma das honrarias entreaues a Banda Cabacal São José nue iá tem em sua 
história 134 (cento e trinta e quatro) passando de geração para geração e 	/ 
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através do seu jovem representante fez uma apresentação cultural com o 
pífano emocionando a plateia presente na solenidade. Em tempo, o 
Presidente da Mesa comunicou ao Plenário a intenção de reunir 
solenemente no próximo exercício, na data de 11 (onze) de julho, 
comemorativo ao dia do Município para entregar as próximas homenagens. 
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), 11 de 
setembro de 2019. 

José 	o acedo Costa 	 Alberto Pinheiro Roberto 
residente 	 20  Secretário 
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