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Ata da 28a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Missão 
Velha, Estado do Ceará, 20  Período Legislativo do ano 2019. 

Aos dezoito (18) dias do mês de setembro 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°. Céntro, 
presentes os Senhores Vereadores José Nairton Macedo Costa - 
Presidente, Cícero Meneses Macedo - Vice Presidente, Alberto 
Pinheiro Robeito - 20  Secretário, Antôfliõ Rõdri9tJês Róbêitõ, 
Cícero Antônio Macedo Santana, Francisco de Assis Borges Landim, 
Francisco Rafael Tavares de Luna (Líder da Bancada do PDT); 
George Fechine Tavares, Hernestõ Silva VasqUès (Líder da Bancada 
da Situação), José Rolim Filho e Orlando Antônio Pereira. Os 
Vereadores: Eduardo Honorato Paulo e José Divanildo de Andrade 
justificaram suas ãuSênciaS. Iniciandõ 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 réuniãõ autorizando a leitura da Ata da Sessãõ anterior que foi aprovada 
por unanimidade, logo em seguida foi lida a Ata da não realização da 
Sessão Extraordinária do dia 12 de setembro do corrente. EXPEDIENTE: 
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OUTRAS PROVIDENCIAS", Matéria encaminhada para as Comissões 
Competentes da Casa. REQUERIMENTOS ESCRITOS: Ver. José 
Nairton Macedo Costa: Ofício endereçado a Agencia local da ENEL 
solicitando o cumprimento da Lei Municipal N° 182/2013. 
REQUERIMENTOS VERBAIS: Ver. Francisco Rafael Tavares de 
Luna: Ofício endereçado a Secretaria Municipal de Infraestrutura pedindo 
que se faça a recuperação do calçamento paralelõ a Av. Cel. José Dantas, 
tendo como ponto de referencia o Hospital Geral. Ver. José Rolim Filho: 
Ofício para o Gestor da Secretaria de Infraestrutura solicitando 
pavimentação asfáltica na estrada de acesso ao Sítio Serra do Mãozinha; 
Pavimentação nas ruas do residencial Granville e no loteamento Preto de 	/ 
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Lourdival. Ver. George Fechine Tavares: Ofício para o Gestor da Pasta 
da Infraestrutura solicitando urgência na recuperação do calçamento da 
Rua São Francisco, confluência com a Rua Dom Bosco. Ver. Cícero 
Meneses Macedo: Ofício para o Procurador do Município de Missão 
Velha(CE) solicitando informações a cerca da convocação dos candidatos 
remanescentes aprovados no ultimo concurso público realizado pelo 
Município, haja vista o prazo final do certame é agora no mês de dezembro; 
Ofício para o representante do MP local pedindo a intervenção do mesmo 
junto ao Município sobre o assunto acima mencionado. 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: (áudio vídeo: 	s:/Jwww.facebook.comf 
camaramissaoveiha/vdeosf657785OO4712794/). 	Ver. Cícero 
Meneses Macedo: saudando os presentes, o Edil iniciou seu discurso 
fazendo comentários sobre a Lei 13.871/19, ou sejã, umã àlterãção ocorrida 
na vigente Lei Maria da Penha onde toda e qualquer agressão que precisar 
de atendimento médico hospitalar na rede pública, o agressor será obrigado 
a ressarcir õ SUS devido o ocorrido é à Norma acima mencionada já está 
devidamente regulamentada em nosso Município até porque já tramitou 
nesta Casa Matéria análoga ao que foi comentado. Dando prosseguimento 
ao seu discurso ô Vk:e Presidente dá Mesa cobrou providencias da 
Administração Municipal em relação ao abandono do terminal rodoviário, os 
banheiros sem condições de uso, sujeiras, pessoas usuárias de drogas e 
pedintes abrigãdos no referido equipamento público, enfim, um descaso 
total prejudicando os concessionários dos boxes como também quem se 
utiliza da rodoviária para embarcar ou desembarcar de viagens. Para 
finalizar, o Parlamentar aproveitou uma solicitação do cõlega José Rolini 
Filho sobre a construção de calçamento no loteamento Granville, bastante 
discutido nesta Câmara, até porque houve uma promessa da Bancada da 
Situação que neste mês dê setembro o álmejadõ serviço séria realizádo, 
mas estamos nos aproximando do final do mês e nada foi iniciado e a 
reclamação do povo continua pessoas se transferindo do residencial por 
conta de um material de péssima qualidade colocada nas ruas através da 
Prefeitura Municipal, aonde vem causando uma poeira enorme vindo a 
prejudicar a saúde dos moradores. Ver. José RoUm Filho: saudou a 
todos, õ Edil foi breve na sua paíticipaçãõ falando sobre a homenagem 
recebida pela Sra. Maria da Penha Maia Fernandes, os títulos de cidadania 
nas 03 (três) cidades caririenses: Crato(CE), Juazeiro do Norte(CE) e 
Barbalha(CE), faltando a nossa Missão Velha(CE) até porque a referida 
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Senhora tem laços familiares alicerçados em nossa cidade e em tempo, o 
Parlamentar disse que irá apresentar Proposição de cidadania 
missãovelhense no próximo ano, até porque D. Maria da Penha enviou 
convite à família aqui estabelecida para participarem das solenidades acima 
mencionadas e contou com a presença de algumas das suas primas daqui 
de Missão Velha(CE). Ver. George Fechine Tavares: saudou os 
presentes, o Parlamentar falou basicamente sobre a obra da reforma da 
sede da Prefeitura Municipal, em sintaxe, a construção de uma rampa de 
acesso na sua fachada principal, pois, como se diz no popular: está dando o 
que falar, devido a descaracterização do prédio histórico já bastante 
discutida nas redes sociais, e não vem caindo no gosto popular essa 
desfiguração. O Edil George Fechine prosseguiu falando do assunto, 
pedindo desculpas ao profissional responsável pela obra, pois a rampa está 
se tornando uma tremenda aberração, porém, é favorável a acessibilidade, 
más deve- -se ter a sensibilidade, pois é um prédio histórico, construído na 
década de 20 (vinte) pelo Prefeito Isaías Arruda, não pode mudar suas 
características arquitetônicas porque um povo sem história é um povo sem 
passado, presente e futuro. Em tempo, o Edil pediu aos Colegas da base da-
situação que conversem com o Prefeito Municipal, pois ainda a tempo de 
redirecionar a acessibilidade para a Av. Cel. José Dantas não modificando 
uma edificação que faz parte da nossa história. O Vereador Cícero Meneses 
Macedo pediu um aparte para dizer que ninguém é contra a reforma, pois a 
prefeitura é do povo, é um cartão postal de Missão Velha(CE), mas a 
rampa, além de causar a descaracterização vai atrapalhar o direito dê ir e 
vir das pessoas, devido ao pequeno espaço que vai ficar para a calçada, e a 
solução do problema será resolvido se a rampa for construída pelo lado da 
Av. Cel. José Dántás. Võltándo a falar, o Vereador George Fechine 
agradeceu a intervenção do Colega e disse ser um defensor da conservação 
não só do prédio da Prefeitura como também de outros pontos históricos da 
nossa ddãdê cõnclamandõ a todos para um amplo debate. Ver. Cícero 
Antônio Macedo Santana: saudou a todos, o Parlamentar da base 
situacionista foi breve na sua participação rebatendo democraticamente as 
palavras dos colegas que lhe antecederam, no tocante ao calçamento do 
loteamento Granville já bastante debatido nas sessões da Câmara, pois em 
conversa com o Prefeito Municipal, a obra vai ser realizada até porque nada 
é fácil ê nem realizado do dia para a noite, mas podem crer o projeto e o 
recurso já estão disponibilizados, aguardando somente a conclusão dos 
tramites burocrático. Dando seguimento, o Vereador Cícero Antônio usou a 
palavra agradecimento para se referir à iniciativa da reforma que ora ocorre 
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na sede do Executivo Municipal, haja vista ser um prédio histórico com 
quase 100 (cem) anos como também a urgente necessidade de ser feita 
uma restauração devido às condições precárias correndo risco de 
desabamento e sobre a rampa, a mesma foi devidamente projetada por um 
profissional responsável da área como também já ouviu muitos elogios 
sobre a obra em andamento. Ver. Francisco Rafael Tavares de Luna: 
saudou a todos, o Edil pedetista iniciou seu discurso falando sobre o 
assunto debatido anteriormente, ou seja, a reforma na sede da Prefeitura 
Municipal, haja vista a necessidade de uma restauração naquela edificação 
quase centenária e que a Administração está de parabéns em recuperar 
esse patrimônio histórico de Missão Velha(CE). Dando prosseguimento no 
assunto, õ Parlamentar disse concordar com as palavras do Colega George 
Fechine no tocante a acessibilidade, é de fundamental importância, pois é 
Lei, mas a rampa ora em debate, poderia está sendo construída na fachada 
lateral do prédio, na Av. Cel. José Dantas até porque não prejudicaria de 
forma alguma a estrutura do prédio ficando até mais fácil o acesso de um 
cadeirante. Continuando na sua participação, o Líder da Bancada do PDT na 
Câmara Municipal falou sobre um assunto vinculado nas redes sociais, o 
abandono dos nossos equipamentos públicos, principalmente as praças, 
corriqueiramente são vistos animais se alimentando nos canteiros, e é 
necêssário que a Prefeitura contrate vigias para manter a ordem nas praças 
da nossa cidade. Para finalizar sua participação, Rafael Moreira falou em 
dois outros assuntos, o primeiro: repassou a informação vinda do Dep. 
Federal André Figueiredo que através de uma conversa com o 
Superintendente Estadual de Obras Públicas do Estado, o engenheiro 
Quintino Vieira, o mesmo anuncio o serviço de piçarramento da estrada 
estadual que liga o Sítio Barreiras até a Vila da Gamelêira de São Sebastião, 
melhorando em muito o deslocamento para quem quiser se deslocar para 
outros Municípios vizinhos. O Vereador Cícero Antônio Macedo Santana 
pediu um aparte para falar sobre a notícia do serviço de piçarramento, 
dizendo que se sente feliz juntamente com população da região, mas, a 15 
(quinze) dias atrás esteve com o Prefeito Municipal e representantes do 
DER/Ce tratando desse assunto no qual o povo tem que agradecer ao 
Governo do Estado que vem fazendo muito pelo nosso Ceará. Votando a 
falar, o Edil disse que a promessa de melhoramentos na estrada surgiu no 
ano passadõ através do Dep. Federal André Figueiredo, lembrando que foi o 
Prefeito Gidalberto Pinheiro, o gestor que inicialmente ligou aquelas duas 
regiões através da estrada, mas ao longo dos anos a rodovia não teve o 
devido cuidadõ se tornando intransitável. O Segundo assunto: o Vereador 
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disse ter cobrado do mesmo Deputado respostas dos serviços da escola 
profissionalizante junto ao Governo do Estado do Ceará, uma obra muito 
importante para o nosso Município que teve o seu início na gestão do 
Prefeito Tardiny Pinheiro. Ver. José Rolim Filho: saudando os presentes, 
o Vereador foi breve no seu discurso falando basicamente sobre as 
divisórias de concreto ora em construção na nova CE-293 mais 
precisamente nas proximidades do acesso aos sítios próximos do Distrito da 
Missão Nova, sendo eles: Jerimum e Coqueiro, onde, segundo o Edil, à 
distância para quem for para as localidades citadas vai aumentar, pois será 
necessário utilizar os retornos que não ficam próximos e em tempo, o 
Orador com a palavra pediu empenho aos demais Colegas para que os 
responsáveis pela obra deixem em aberto à faixa de rolamento próxima a 
entrada do Sítio evitando assim o prolongamento da distância em 06 (seis) 
quilômetros. Ver. José Nairton Macedo Costa: saudou a todos, o 
Presidente da Mesa Diretora usou o microfone para falar em diversos 
assuntos falados durante a Palavra Facultada, iniciando então pelo anuncio 
do Encontro Nacional de Vereadores que ocorrerá nos dias 25 (vinte e 
cinco), 26 (vinte e seis) e 27 (vinte e sete) do corrente na capital do estado 
e o convite está em aberto, extensivo a todos os Vereadores. Continuando, 
o Parlamentar José Nairton disse que o Prefeito Tardiny Pinheiro, na sua 
gestão, recuperou a estrada rural que liga o Sítio Barreiras até a Vila da 
Gameleira de São Sebastião e na ocasião foram solicitados recentemente 
através de Requerimentos de sua autoria, subscrito pelo Vereador Alberto 
Pinheiro Roberto o serviço de piçarramento do trecho ora falado para o Dr. 
Quintino Vieira, responsável pela Pasta das obras públicas, como também 
houve um pedido junto ao Dep. Estadual Fernando Santana, o bom nisso 
tudo é o interesse coletivo partindo de diversas lideranças, pois a demanda 
vai atender dezenas de famílias residentes ao longo do percurso da referida 
estrada. Dando prosseguimento nas suas considerações, o Mandatário do 
Legislativo comentou sobre uma lei municipal na qual regulamenta a 
locação de postes da rede elétrica pela empresa concessionária, ou seja, Lei 
N° 182/2013, pois, foi procurado por um residente na Av. Luiz Maia que 
tem a intenção de construir uma garagem e o poste de energia encontra-se 
mesmo no meio da calçada, impedindo assim qualquer construção, mas 
através desta Lei obviamente o problema será solucionado ou através de 
ação judicial. Indo adiante com seu discurso, o Edil fez um resumo sobre os 
últimos tramites sobre a votação do Projeto de Lei N° 00512019 que versa 
sobre a assinatura de concessão com a empresa CAGECE, no tocante, 
justificou a não realização da Sessão Extraordinária, marcada para o dia 12 
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de setembro próximo passado por falta de quórum constitucional, pois a 
Bancada do PDT e da Minoria não compareceu conforme combinado. O 
Vereador Cícero Meneses Macedo, membro da bancada pedetista, pediu um 
aparte e apresentou as justificativas sobre as ausências na Sessão do dia 
12/09, sendo seguido pelo Vereador Francisco Rafael, líder da bancada. 
Voltando a falar, o Sr. Presidente agradeceu o aparte dos Colegas, dizendo 
os demais Pares que respeita o posicionamento de cada um, sobretudo na 
aprovação ou rejeição de qualquer Matéria, mesmo sendo de sua autoria. 
Para concluir o assunto, o Parlamentar prorrogou o seu tempo regimental, 
falando dos transtornos proporcionados pela CAGECE a nossa população e 
por isso, existe o receio de prorrogar por mais 20 (vinte) anos a concessão 
ora em debate no Poder Legislativo Missãovelhense, embora é perceptível 
melhoria na qualidade da água distribuída e assim que o Secretário Estadual 
Nelson Martins entrar em contato com a Casa, será marcado através de 
Edital, uma nova Sessão Extraordinária. 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), 18 de setembro de 2019. 
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20  Secretário 
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