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Ata da 29a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Missão 
Velha, Estado do Ceará, 20  Período Legislativo do ano 2019 

Aos vinte e cinco (25) 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, SINO. Centro, 
presentes os Senhores Vereadores: 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 (Líder da Bancada do PDT); 
George Fechine Tavares, Hernesto Silva Vasques (Líder da Bancada 
da Situação), José Divanildo de Andrade, José Rolim Filho e 
Orlando Antônio Pereira. Os Vereadores: José Nairton Macedo 
Costa - Presidente e Cícero Antônio Macedo Santana justificaram 
suas ausências. Iniciando os trabalhos com a recitação de um Pai Nosso e 
uma Ave Maria, em seguida o Sr. Presidente em exercício 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° 
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DE AUTORIA DO VEREADOR EDUARDO HONORATO PAULO, 
DATADO DE 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CUJA EMENTA: 
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MISSÃO VELHA(CE) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." Matérias\(\ 
encaminhadas para as comissões Competentes da Casa. 
REQUERIMENTOS ESCRITOS: Ver. Cícero Meneses Macedo: Ofício 

Rua Padre Cícero, sln°. - Bairro Centro - Missão Velha - CE CEP 63200-000 Ç 	1 
Fone/Fax: (88) 3542-11161 E-mail: camaramissaoveIhagmail.com  

Site: wwwmissaovetha.ce.qov.br  



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
ESTADO DO CEARÁ 

PALÁCIO JOSÉ CORREIA LIMA 
CNPJ: 12477337/0001-73 

para o representante do Ministério Público da nossa Comarca requisitando 
informações sobre as providências para a nomeação e posse dos candidatos 
remanescentes aprovados no ultimo concurso realizado pela Prefeitura; 
Ofício para o Chefe do Poder Executivo solicitando cópia de todos os 
contratos de servidores por tempo determinado conforme texto do 
Expediente. VerGeorge Fechine Tavares: Requerimento convocando o 
Secretário Executivo Regional João Victor da Silva Santana a fim de prestar 
esclarecimentos sobre denuncia de impedimento da colocação de barraca 
na festa da Padroeira do Distrito de Jamacaru. Ver. Eduardo Honorato 
Paulo: Ofício para o Exmo Sr. Governador do Estado do Ceará pedindo a 
inclusão do Município de Missão Velha(CE) na lista de beneficiários do 
pagamento do Programa Garantia Safra 2018/2019; Ofício para a Secretaria 
de Saúde solicitando informações sobre a retomada do atendimento médico 
veterinário com a realização de castração animal; Ofício para a Chefe de 
Gabinete do Prefeito pedindo cópias de todos os procedimentos realizados 
na aquisição de material de limpeza e higiene cujo credores são as 
empresas Acauã Eireli-ME e Panorama Comercio Médico e Farmacêutico 
Ltda; Ofícios endereçados ao Chefe do Poder Executivo Municipal, fazendo-
se acompanhar de cópias para diversas Secretarias Municipais, a saber: 
Prestação de contas do transporte escolar da rede municipal de ensino, 
referente ao ano de 2018 até a presente data; Informações a respeito dos 
precatórios advindos do Fundef; Relação das áreas públicas que necessitam 
de calçamento e/ou recuperação; Cópia do processo licitatório referente a 
aquisição de combustíveis e derivados para a frota do Município de Missão 
Velha(CE); Informações a cerca da quantidade de professores e suas 
respectivas lotações (escola/disciplina) na rede pública de ensino do nosso 
Município; Envio de projeto de lei que trata da criação do plano diretor para 
nossa cidade; Relatório completo sobre a arrecadação do ITBI a partir de 
01/01/2017 até a presente data; Reforma na rodoviária da nossa cidade; 
Reparo na iluminação pública nas ruas do Bairro Novo Milênio; Relação de 
todas as escolas do nosso Município com sua respectiva localização bem 
como a lotação dos servidores em cada unidade educacional. 
REQUERIMENTOS VERBAIS: Ver. José Rolim Filho: Ofício endereçado 
para o SOP/Ce solicitando que deixe em aberto a conversão na localidade 
denominada Sítio Jerimum, rodovia CE-293, com pedido de subscriçãcç de 
todos os Vereadores. Ver. Georae Fechine Tavares: Ofício para o Ch'çfe 
do Poder Executivo solicitando o abastecimento d'água no Distrito 
Quimami, zona rural de nosso Município. Ver. Eduardo Honorato Paulo: 
Ofícios endereçados para o Prefeito Municipal fazendo-se acompanhar de 
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cópias para diversas Secretarias, a saber: Manutenção do serviço de 
iluminação pública nos Sítios: Terra Dura e Pontal da Serra; Pagamento do 
adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde pertencentes 
ao quadro do Município; Recuperação da estrada de acesso ao Sítio Olho 
D'água de Fora; Recuperação das Escolas: Maria Fechine de Alencar do 
Distrito de Jamacaru e Lourival Dantas Ribeiro no Conjunto Habitacional 
Casemiro Farias; Instalação de luminárias no Sítio Jerimum; Serviço de 
abastecimento d'água através de carro pipa na localidade denominada Sítio 
Pontal da Serra. 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: vídeo 
áudio:https:Llwww.facebook.com/camaramissaovelhalvideosLSO 
02099205270241 Ver. Orlando Antônio Pereira: saudando a todos, o 
Parlamentar representante da região serrana do nosso Município fez o seu 
discurso pautado em reivindicações, iniciando por um problema de queda 
de energia elétrica no Sítio Palmeira, em tempo, atendendo a reclamação da 
população ali residente, pediu empenho da empresa responsável, a ENEL, 
para solucionar o problema, em seguida, cobrou da municipalidade a 
realização do serviço de roço das estradas que dão acesso a Vila do Aleixo, 
como também a manutenção das mesmas, pois a comunidade do Sítio 
Varzinha resolveu, através de iniciativa própria, esse problema, o mesmo 
não acontecendo com o acesso dos Sítios: Banco de Areia e Serra do 
Mãozinha aonde as estradas encontram-se bastante esburacadas. Dando 
prosseguimento no seu tempo regimental, o Edil também falou sobre a 
situação do transporte escolar, principalmente a linha que liga a Vila do 
Aleixo até o Sítio Terra Dura onde às mães reclamam da situação do ônibus, 
bastante sucateado e semanalmente quebra deixando os alunos 
impossibilitados de frequentar a escola. Outra reclamação apresentada pelo 
Vereador Orlando do Aleixo foi sobre um aviso que recebeu no Hospital da 
cidade de Brejo Santo(CE), que apesar de residir na Serra, o mesmo ou 
qualquer outra pessoa tem que apresentar um encaminhamento emitido em 
Missão Vefha(CE), porém, a reclamação do Parlamentar é sobre o recurso 
disponibilizado para aquele hospital, cerca de R$ 190.000,00 (cento e 
noventa mil reais) e o povo tem é que ser atendido. Para concluir, o Edil fez 
sua última reivindicação para o Gestor Municipal, ou seja, a normalizaÇ do 
fornecimento de água na Vila do Aleixo que não está alcançando tod s os 
moradores. Ver. George Fechine Tavares: saudando os presente o 
Parlamentar iniciou seu discurso falando sobre a falta d'água no Distrito 
Quimami, são 20 (vinte) dias de desabastecimento, segundo informações 
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dos populares daquela localidade, embora a Gestão Municipal tenha 
prometido solucionar de uma vez por todas o problema na véspera da 
última eleição de deputado, nada disso foi resolvido e em tempo, George 
Fechine deixou uma pergunta para o Prefeito, será que novamente vai 
prometer solucionar a questão da água do Quimami na véspera da próxima 
eleição? Pois aquele povo está de olhos abertos para isso, ressaltou o Edil 
em seu pronunciamento. Prosseguindo no seu tempo regimental, o 
Vereador George Fechine falou de um assunto que já tomou conta das 
redes sociais em nosso Município, mais precisamente sobre o fato do 
barraqueiro, popularmente conhecido como "Deca", ser impedido de colocar 
sua barraca no Parque de Eventos do Distrito de Jamacaru, por ocasião da 
Festa da Padroeira Nossa Senhora das Dores, o ato de abuso de autoridade 
partiu da atual Administração Municipal, ou seja, do Prefeito de Missão 
Velha(CE), lamentou o Parlamentar que usou o microfone para relatar todo 
o ocorrido e o real motivo da medida autoritária e retrógrada, pois o 
Prefeito deveria era sanar os verdadeiros descasos que acontecem no 
Município, principalmente naquela região serrana, a precariedade na área 
de saúde, tendo como exemplo a ausência de remédios, a falta d'água em 
algumas localidades, uma educação indevida ofertada para o povo de 
Jamacaru, isso sim, é motivo de preocupação e não com coisas pequenas, 
até porque Missão Velha(CE) não é pequena desse jeito e o Senhor acabe 
com essas atitudes inconcebíveis através de atos de politicagem rasteira, 
então termine com isso procurando trazer benfeitorias para o nosso 
Município. Para finalizar o assunto, o Parlamentar George Fechine disse que 
já foi providenciada, através de Requerimento, a convocação do Servidor 
responsável para trazer esclarecimentos a toda a nossa população e aos 
Vereadores e esse discurso é em tom de repúdio, não podemos aceitar que 
tais atitudes se repitam tornando-as corriqueiras, de forma alguma, assim 
abordou o Vereador George Fechine. Ver. Eduardo Honorato Pauto: 
saudou a todos, o Parlamentar apresentou seus agradecimentos a Deus, 
aos Colegas Vereadores e ao povo em geral pelas correntes de orações em 
prol do restabelecimento da sua saúde. Prosseguindo, como é de costume, 
o Edil apresentou diversas demandas no decorrer de sua oratória, iniciando 
pelas considerações sobre o Projeto de Lei de sua autoria, subscrito pe" 
Vereador Cícero Meneses Macedo que trata da instalação de válvuli 
retentoras de ar nos hidrômetros das residências, pois trará um ganl 
positivo para o nosso Município até porque a reclamação é generalizada e 
se tratando desse assunto, pois o ar que passa no medidor faz com que 
mesmo influencie no resultado do consumo e com a instalação da válvula 
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economia na conta é em torno de 30% (trinta por cento) e já está na hora 
deste Poder trazer limitações e obrigações para a empresa CAGECE, que 
infelizmente presta um serviço de baixa qualidade para a nossa população. 
Continuando, o Edil falou sobre um Requerimento apresentado no 
Expediente Legislativo, no tocante a solicitação junto ao Governo do Estado 
do Ceará pedindo a intervenção para que o Ministério da Agricultura efetive 
o pagamento do Programa Garantia Safra em nosso Município, haja vista 
que as perdas relativas à última safra foram bastante acentuadas, algo em 
torno de 70% (setenta por cento) e a responsabilidade da Secretaria de 
Agricultura local e dos rurícolas já foram cumpridas restando apenas o 
pagamento por parte do Governo Federal, cerca de 2.000 (dois mil) 
agricultores familiares estão esperando o benefício para este mês de 
outubro. Dando seguimento ao seu discurso, o Sindicalista Eduardo 
Honorato novamente cobrou providências a Prefeitura Municipal sobre a 
questão dos calçamentos nas ruas do Bairro Novo Milênio, Loteamento 
Granville e Rua Nelson Carvalho Silva, pois os prejuízos em relação à poeira 
dentro das casas e a saúde afetada sãó constantes e em tempo, o Vereador 
cobrou mais uma vez à execução dos serviços prometidos, até porque a 
situação nos logradouros citados, piora a cada dia o mesmo acontecendo 
com a iluminação pública que, através dos dados disponibilizados no Portal 
da Transparência dos Municípios, durante esta Gestão, foram arrecadados 
mais de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais) para a escuridão 
tomar conta da nossa cidade assim como a taxa ser cobrada mensalmente 
relatou o Vereador em mais uma demanda apresentada. Dando sequencia a 
sua palavra facultada, o 10  Secretário da Mesa Diretora pediu ao Sr. 
Prefeito Municipal, juntamente com a Secretária de Saúde, que verifiquem 
as denuncias sobre a parcialidade do serviço de transporte que é 
disponibilizado na região da serra, ou seja, o veículo não atende de forma 
plena todos os moradores. O Vereador Alberto Pinheiro Roberto solicitou a 
palavra para dizer que essa Informação não condiz com a verdade, POIS há 
transporte disponível para todas as pessoas. Voltando a falar, Eduardo 
Honorato disse que o problema não é em relação ao transporte particular e 
sim, o veículo de responsabilidade do Município, porém, são fatos para 
serem averiguados. O Vereador George Fechine participou do debate 
pedindo um esclarecimento ao Colega no sentido de saber o que realmente 
está acontecendo. O Parlamentar Eduardo Honorato disse que o serviço é 
prestado, mas não em sua plenitude, ressaltando que a denúncia precisa 
ser averiguada e caso comprovada, é um fato grave e inadmissível. Ver. 
Cícero Meneses Macedo: saudou os presentes, o Vereador ora com a 
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palavra está conduzindo os trabalhos da Mesa Diretora na Sessão de hoje, 
haja vista a ausência do Sr. Presidente que está participando do Congresso 
Brasileiro de Vereadores em Fortaleza(CE), no seu discurso, Cícero Meneses 
apresentou votos de pesar aos familiares da Sra. Dita Braz, recém falecida 
na nossa cidade, em nome de Liduína e Paulo (filhos) e Kamyla (neta) que 
é servidora desta Casa, extensivo aos demais entes queridos e, em seguida, 
o Parlamentar também fez uma menção ao retorno dos 02 (dois) Colegas 
Vereadores: Eduardo Honorato e José Divanildo de Andrade que estavam 
ausentes da Câmara devido a problemas relacionados com a saúde. Dando 
prosseguimento no seu discurso, o Edil fez uma observação no problema 
que está acontecendo no Distrito do Quimami, no tocante ao acesso da 
recente inaugurada UBS, pois informações obtidas pelo Parlamentar, o 
problema decorre devido ao não pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais), por parte da Prefeitura ao proprietário de um terreno e seria 
conveniente a quitação do débito para não haver a cessão do direito de ir e 
vir das pessoas ao PSF. Prosseguindo na sua fala, o Vereador discursou 
sobre o problema de abastecimento d'água na região serrana dizendo que é 
muito difícil um Gestor cobrir aquelas localidades com 100% (cem por 
cento) de sistema de abastecimento, mas, existem meios para amenizar a 
situação da população local fornecendo água através de carros pipas e em 
tempo, pediu a intervenção dos Vereadores representantes do povo da 
serra para esquecerem a política por algum tempo e tentar solucionar 
temporariamente o problema junto da Administração Municipal. Para 
finalizar sua participação, o Vereador Cícero Meneses apresentou o relato 
completo do fato ora em evidência em nosso Município, ou seja, a questão 
ocorrida com a pessoa conhecida popularmente como "Deca", cidadão 
rnissãovelhensé que a 11 (onze) anos coloca sua barraca na Festa da 
Padroeira do Distrito de Jamacaru, porém o mesmo neste ano, foi proibido 
de colocar sua barraca no Parque de Eventos, o motivo pelo qual o 
ambulante foi obrigado a se retirar do local teria sido político, ou seja, a 
presença agendada do Vice Prefeito Dr. "Lorim" na barraca do mesmo 
juntamente com os seus correligionários, fato este que motivou a irá do 
Prefeito Municipal que designou um servidor de nome João para levar o 
recado até o barraqueiro Deca". Dando continuidade ao assunto, o 
Presidente em exercício da Mesa Diretora foi enfático em dizer que o 

	

ambulante deixou de viajar no crediário para conseguir o seu sustento.no 	\ ( 
evento festivo e que em nenhum momento, durante as gestões passas, 
deixou de locar sua barraca, embora Dr. Lorim e amigos estariam ali n\ 
qualidade de consumidores prestigiando as festividades, mas será que 
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durante a campanha eleitoral vamos ser proibidos de frequentar as festas 
públicas? Pois iremos fazer política onde estivermos durante a campanha, 
enfatizou o Parlamentar. Continuando, Cícero Meneses disse que a Gestão é 
inoperante e incompetente devendo se preocupar com a frota do transporte 
escolar que é bastante precária, segundo laudo comprovado pelo 
DETRAN(CE), a saúde pública, como foi discursado pelo Edil Orlando do 
Aleixo e também consta num grupo de w/iatsapp, uma pessoa precisando 
de cirurgia a mais de 06 (seis) meses, e o fato de proibir o direito de clinicar 
do Dr. Gidalberto e do Dr. Rosemberg negando aos mesmos cartas de 
referencias, não compadecer da situação dos moradores residentes no 
Loteamento Granville, do Bairro Novo Milênio e da Rua Nelson Carvalho por 
falta de calçamentos, pois estão vendendo suas casas, é não priorizar a 
iluminação pública com o imposto arrecadado em mais de R$ 2.500.000,00 
(dois milhões e quinhentos mil reais), enfim, a Administração tem que focar 
são nesses problemas. Sem oradores e nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Presidente deu por encerrad os trabalhos, do que para constar, eu, 
Eduardo Honorato Paulo, como 10  Secretário fiz digitar a presente 
Ata, que depois d lida e achada nforme, vai devidamente assinada,, 
Missão Velha(CE), 25 e se em b o 2019. 

y 
Cícero e ses Ma ed 	 Edua 	onorato P ulo 

Vice sidente 	 / 	°Secretário 
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