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PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

ESTADO DO CEARÁ 
PALÁCIO JOSÉ CORREIA LIMA 

CNPJ: 1247733710001-73 

Ata da 30  Sessão Ordinária da câmara Municipal de Missão 
Velha, Estado do Ceará, 20  Período Legislativo dó ano 201-9 

Aos dois (02) dias do mês de outubro do ano dois mil e dezenove (2019), 
às 15h00min, na Sede Própria da Câmara Municipal - Palácio José Correia 
Limã, sitõ nêsta Cidàdé, na Ruá Pàdre Cícerõ, S/N°. Gentro, presentes os 
Senhores Vereadores José Nairton Macedo Costa - Presidente, 
Cícero Meneses Macedo - Vice Presidente, Eduardo Sonora-to Paulo 
- 10  Sêcrëtáriõ, Albértõ Pinhêiro Rõbêitõ - 20  Sécrêtãriõ, AntôÃiõ 
Rodrigues Roberto, Cícero Antônio Macedo Santana, Francisco de 
Assis Borges Landim, Francisco Rafael Tavares de Luna (Líder da 
Bancada dO PDT); Géor9ê Féchiflé Tãvãres, Hêrnéstõ Silva Vasqües 
(Líder da Bancada da Situação), José Divanildo de Andrade, José 
RoÍlm Filho e Orlando Antônio Pereira. Iniciando os trabalhos com a 
rêdtãçãõ de úm Pãi Nõssõ é uma Ave Marlã, em seguida õ Sr. Présidénté 
ordenou a chamada nominal dos Vereadores e havendo número legal, 
declarou aberta a reunião autorizando a leitura da Ata da Sessão anterior 
que fõi arõVãda põr linãnirffidãdé. EXPEDIENTEin PROCESSO 
LEGISLATIVO P1° 008/2019, DE. AUTORIA DO---CHEFE--DO---PODER 

" 
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PROVIDÊNCIAS", Prõjetõ êflainhadõ pata a Comisso-  dê Cõntituiãõ, 
Justiça e Legislação Participativa. MATÉRIAS— PARA .VOTAÇAO: 
PROCESSO LEGISLATIVO N° 005/2019 DE AUTORIA DO CHEFE DO 

[Y VI.Ii) 1:1 	 1 l fiiTUsT 

2,7 Matérias acompanhadas de pareceres 
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opinativos da Comissão de Constituição e Justiça. REQUERIMENTOS 
ESCRITOS Ver. Eduardo Honorato Paulo: Ofício endereçado ao 
Secretário de Desenvolvimento Agrário do Estado do ceará solicitando o 
acrescimo de sementes e mudas distribuídas em nosso Município, Ofícios 
endereçados para o Chefe do Poder Executivo, fazendo-se acompanhar de 
cópias para diversas Secretarias, a saber: Conserto e instalação de 
luminárias nos Sítios Morro, Jerimum, Faustino e Coqueiro, Serviço de 
limpeza nas ruas do Bairro Novo Milênio com instalação de coletores de lixo; 
Relação dos medicamentos distribuídos pelo Município e adquiridos pelo 
Estado, Conserto da estrada vicinal rural que da acesso ao Sitio Grossos, 
bem como substituição de luminárias queimadas; Informações acerca do 
fornecimêntõ dê matérias para côletá dê exame preventivo do câncer do 
útero em diversos PSPs do Município REQUERIMENTOS VERBAIS Ver.  
Francisco Rafael Tavares de Luna: Ofício para o Prefeito Municipal 
solidtandõ infõrráçõès acerca da abêrturã do Mércadõ Público déCà mês, õ 
antigo açougue municipal, Ofício para o Gestor da Secretaria de 
Infraestrutura pedindo a recuperação das estradas de acesso aos Sítios: 
Logrãdõürõ, Arêiàs é Põçõés; Ofíciõ p áràbê 'ri idô os Antê à Com u -ri itáiô 
de Saúde., por ocasião do dia comemorativo a classe, 04 (quatro) de 
outubro, Expediente endereçado a Presidente da Associação Sueli 
Nãdmêntõ Ver. José Rolim Filho: Ofíck êideréçadõ àrã õ Chéfê dõ 
Poder Executivo solicitando a realização do serviço de calçamento nas ruas 
do loteamento Granvile de nossa cidade. Ver. José Divanildo de 
Andrade: Ofíciõ éhdëreçãdõ parã õ Gôvérnãdõr dõ Estãdõ dõ cêãrá, 
fazendo-se acompanhar de cópias para o Secretário da Secretaria de 
Desenvolvimento Agrário e para o presidente da E MATE RCE solicitando dos 
mesmos, Õ perdão da dívida rêférentê às sementes distribüídãs Ãõ 
Programa Hora de Plantar; Ofício para o Padre Thales Eduardo 
parabenizando-o pela realizaço da Ëesta da Padroeira Nossa Senhora das 
Dõres dó Distritõ dê Jãffiataru, êdiçãõ 2019 cõmõ ta-imbém-  pata õ vigário 
Antônio Luiz, pela realização da Festa alusiva a Padroeira Nossa Senhora da 
Saúde do Sítio Barra da Calçara. Ver. Francisco de Assis Borges 
Landim Ofíciõ dê péÈãr êi1dêtêdõ aõ SÉ. Aligõfl GõflalVê, extensivo a 
todos os familiares, por ocasião do falecimento da sua mãe D. Zilma na 
última quinta-feira passada; Ofício para o Gestor da Pasta da nfraestrutura 
solicitando rêparo nó lçatteFtõ da Rua Dõm Bõscõ, cõtïfluêÏida õrn a 
Rua São Francisco de nossa cidade. Ver. Eduardo Honorato Paulo: 
Ofícios para o Sr. Prefeito fazendo-se acompanhar de cópias para diversas 
Sêtarias do Município., a saber: Mêlhbfias nas ruas ê instalaçãb dê 
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luminárias nas Rua do Lõteamentõ São Camilõ ê nó Sítio Gostoso; 
Recuperação da estrada rural que liga o Sítio São João até o Sítio Terra 
Dura; Sítio Pau D'arco; Serviço de manutenção da iluminação da Vila do 
Aleixo, Sítios Pontal da Serra e Terra Dra; Estudo de viabilidade para o 
envio de carro pipa para o Sítio Pontal da Serra devido a grande escassez 
d'água naquela região; Relação de todas as obras paralisadas no âmbito do 
nosso Município com as devidas justificativas; Pagamento do benefício da 
insalubridade para os ACS's pertencentes ao quadro funcional do nosso 
Município; Registo em ata parabenizando os secretários escolares da rede 
de ensino do nosso Município, público e privada, por ocasião da passagem 
do dia comemorativo a referida classe. Ver. José Nairton Macedo Costa: 
Ofício endereçado para ô Chefe do Exêcutivõ MunicipãlÈ  fàzêndô-se 
acompanhar de cópia para o Gestor da Secretaria de Infraestrutura pedindo 
o conserto da pavimentação localizada na Rua São Francisco, confluência 
com ã Av Luiz Jucá Màiã, tendo cõmõ referência õ Pôstõ dê cõmbustívêi 
ORDEM DO DIA Foi submetido, inicialmente ao crivo do Pleno da Casa do 
Povo o PROCESSO LEGISLATIVO N° 005/2019, DE AUTORIA DO 

GOSi... DE-2U19, . CUJk. _EMENTA:- _AUTORIZA . A .REALIZACAO DE 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS que após as discursões inerentes a 
Matéria, digo, de grande repercussão em nosso Município, o Projeto foi 
aprovado por unanimidade. Em seguida, foi apreciado o PROCESSO 

a 	X1 

PROVIDËNCIAS", que após a análise do 1eno, o mesmo foi devidamente 
aprovado por unãnimidãdé Dando sêquêndã à Ordem' dó Dià, foram 
votados e aprovados por unanimidade os Requerimentos escritos e verbais 
apresentados no Expediente Legislativo. Antes da próxima etapa da Sessão, 
à Tribúnã fõi õüpàdã, ãtrãvés dê sõlidtaçãõ escritã, pêlô reprêsêntãntê dó 
Loteamento Granvile, o jovem Eng O  Civil Carlos Heitor Tavares Santana, 
que veio apresentar suas considerações a respeito de um assunto bastante 
debatido' nês.tê Poder õs tránstõrnõs caúadÕs pela .fãltã dê iifrãêstrutura 
em pavimentação naquele residencial e as consequências causadas-pelo   uso 
de indevido de material em diversas ruas. Após concluir o assu  , 1 Sr. 

RÜã Pãdrõ Cicérá, s/n°. - Bãiõ Céntrõ - Missão Vélhã - CE CEP 63200-0 O  
Fõnê/Fãx: (88) 3542-1116/ E-riãiI camaramissaoveihagmail.com  

Sité: www.mtssaoveihace.gov.br 	 / 



4 

;.. 	l •  

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
ESTADO DO CEARÁ 

PALÁCIO JOSÉ CORREIA LIMA 
CNPJ: 12477337/0001-73 

Presidente pediu aos demais Colegas que fizessem perguntas ao orador 
durante a palavra facultada, o que não foi aceito pelo Edil George Fechine 
que pediu então para constar em Ata o não cumprimento do RI. 
PALAVRA FACULTADA Ver. Francisco Rafael Tavares de Luna: 
saudou a todos, o Líder pedetista usou o seu tempo regimental para falar 
do assunto apresentado pelo jovem Carlos Heitor, no tocante o sofrimento 
que os moradores vêm passando devido à colocação de um material que 
tem causado muita poeira, prejudicando muito todos os residentes do 
Loteamentoí  na opinião do Vereador Rafael Moreira, deveria ter levado em 
conta um estudo sobre qual material colocar, sendo o piçarramento das vias 
a matéria prima a ser considerada, evitando assim tantos aborrecimentos. 
Dando prosseguimento no assunto, o Parlamentar falou sobre as possíveis 
pendências, sendo a execução de saneamento básico urna exigência a ser 
cumprida antes de pavimentar qualquer rua, caso o financiamento seja 
advindo da Cãixã Ecônômicã Fêdêráh Prosseguindo no seu têmpô 
regimental, o Vereador Francisco Rafael disse que a solução para este caso, 
só será possível após a distribuição das emendas parlamentares, criadas 
através dõ õrãmêntõ impõsitivõ, para õ ãrõ dê 2020 (dois mil è vintê), nõ 
ensejo sugeriu aos demais Pares que todos disponibilizassem suas 
indicações para o item pavimentação, sanando o problema de muitas ruas 
em -nossa ddãdê é em tempo parabénizõü a vinda para este Põdér dõs 
residentes daquele conjunto objetivando obter por uma melhor qualidade 
de vida. Ver. Orlando Antônio Pereira: saudou a todos, o Edil 
representante dã região serrana uõu õ mirõfõÃe para falar sobre 02 (doi) 
Requerimentos de sua autoria apresentados ainda no anopassado 
cobrando a execução de calçamentos em ruas da Vila do Ãleixo como 
tãmbémnõ Sítiô Térra Dura por õaiãõ õ Parlamentar fez um brévé 
histórico do desenrolar da obra comparando-a com a situação dos 
moradores do Loteamento Granvile, tachando como falta de 
responsabilidade dó Gëstõr Põrqúe õ põvõ précisa quê obras éjnfêít, 
na hora do voto sempre existe a esperança de melhorias, mas, infelizmente 
quanto na região da serra como aqui na cidade as coisas estão de pior a 
Pior. Ver. George Fechine Tavares: Saudou a tõdõs, õ Veradõr di 
que o tema a ser falado não é o que tinha programado, haja vista que o 
Presidente da Mesa direcionou o seu discurso, mas somente ele é quem 
pode nas dizer õ motivo dessa atitude díferêrdada sobre õ assunto dõs 
problemas que ora ocorrem no Loteamento Granvile, até porque como é de 
costume, os Vereadores fazem perguntas para quem usa •a Tribuna da 
Casai Daïidõ continuidade, Geõrgê Fêchine disse que êsse tópico já tõriiõu 
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conta das redes sociais, referindo-se ao material colocado nas ruas do 
residencial, pois, não foi uma atitude correta e até a presente data nada foi 
feito para sanar esse erro e o povo está sofrendo cada vez mais com 
doenças respiratórias e até mesmo mudando de logradouro e o que mais 
entristece, segundo o Edil, são as promessas mentirosas que só servem 
para enganar os moradores deixando até mesmo de ouvir a voz do cidadão, 
exemplificando o caso do representante que aqui trouxe sua orientação e 
que estão tentando solucionar um problema aonde não foi gerado por eles. 
Dando sequência no assunto, o Parlamentar George Fechine fez suas 
considerações acerca da culpabilidade dos fatos, desde a falta de 
fiscalização do Município em ter autorizado a abertura do Loteamento como 
também à responsabilidade dó Préfeitõ em ter à ciêndã dõs próblémãs ali 
existentes quando assumiu a Prefeitura no ano de 2017 (dois mil e 
dezessete). Para finalizar, o Edil ora com a palavra fez uma pergunta para o 
Chefe dó Poder Exêcutivõ, indàgàndõ-ó sê iria tentar resolver õ próblêma 
do calçamento nas vésperas da próxima eleição jogando algumas pedras 
nas ruas com o objetivo de enganar as pessoas, pois é o que está 
pãrêcêndõ, uma ãtitudê êlêitõréirã, ressaltou õ Vêrêàdôr Líder dã Mihõri 
Em tempo parabenizou a atitude e união dos moradores do loteamento 
presentes, na sessão de hoje, reivindicando os seus direitos. Ver. José 
Rolim Filho: sãudãndõ à tõdõ, õ Pl niêhtãr iniciou-  SêU diürõ diendõ 
que não faz politicagem, foi eleito para trabalhar em prol do povo sendo um 
funcionário da população e que tem a mostrar serviço e desempenho para 
dêõis ser subriiêtidõ ãõ julga.mëntõ se correãpófidéu ou -hãõí  em seguida, 
José Rolim disse que já apresentou diversos requerimentos solicitando o 
calçamento para o Loteamento ora em questão, mas que no obteve 

ihumã rêsõstã, isso é devidõ ãõ fatõ dê flãõ fãzêr parte da Badã dê 
Situação, pois tudo fica mais fácil para quem é aliado do Prefeito, tem 
prestígio garantido, porém pediu que levassem a coisa a sério, em prol do 
PCVÕ ê que vai aplaudir õ Cõlega Vereadõr que conseguir o calçanêhtõ, 
sabendo então, o povo, sobre a origem do dinheiro, ou seja, a verba é 
pública, não saindo do bolso de nenhum político, somente a preocupação é 
quê parte dó Vereador para cõm o povo. Para cõhcluir õ seu discursá, O 
Parlamentar José Rolim disse que está pronto para ajudar todos os Colegas 
a fim de conseguir algum benefício para as comunidades, seja aprovando 
Prõjetõs, enfim, se prontificou até mesmo em conseguir o piçarra -mérito na 
localidade do Sito Velame para ser colocado nas ruas do Loteamento. Ver.  
Hernesto Silva Vasciues: saudou a todos, o Líder Situacionista iniciou 
suas palavras direcionando o seu discurso para o representante do 
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Loteamento Granvile, dizendo ao mesmo que nunca apresentou nenhum 
Requerimento, porém sempre cobrou do Prefeito melhorias para os 
residentes daquela localidade, como representante do Gestor Municipal, o 
Vereador Hernesto Vasques disse que o Prefeito ao assumir o Poder 
Executivo iria trabalhar para conseguir calçar as ruas do referido 
Loteamento, na oportunidade, o Edil apresentou ao jovem Carlos Heitor 
todo o projeto referente a execução do serviço de pavimentação 
juntamente com o projeto do Loteamento Preto de Lourdival. Dando 
sequência ao seu discurso, o Líder do Executivo na Câmara disse que 
conversou diretamente com o Prefeito Diego Gondim e ele se comprometeu 
em cumprir essa promessa, porém, devido aos tramites burocráticos está 
havendo esse atraso, mas, até o processo licitatório está devidamente 
formalizado com suas devidas publicações. Para concluir, o Parlamentar 
disse que vai repassar a sugestão do Colega José Rolim Filho, embora talvez 
não seja necessário, pois em pouco espaço de tempo o calçamento vai ter o 
seu início ressaltando que estar na Câmara para atender todas as 
localidades do nosso Município. Ver. Cícero Antônio Macedo Santana: 
saudando os presentes, o Parlamentar também apresentou suas 
considerações acerca do assunto principal da Sessão que ora se realizada, 
em poucas palavras, Cícero Antônio Macedo Santana disse que ratifica o 
pronunciamento do seu Líder de Bancada, salientando que não se trata de 
promessa do Prefeito Diego Feitosa até porque, dentro da realidade, não é 
só chegar e fazer um calçamento, os projetos estão prontos, o dinheiro 
tem, a licitação já está em andamento e nunca me pronunciei sobre datas, 
mas afirmo que o calçamento vai ser feito, a curto prazo, pois Diego é um 
Prefeito que faz diferente, não gosta de ir fazer promessas em microfone de 
emissora de rádio. Para concluir, o Edil reconheceu a má qualidade do 
material depositado nas ruas, mas ressaltou para os moradores do 
Loteamento que eles têm o apoio de todos os Vereadores e principalmente 
do Prefeito. Ver. José Divanido de Andrade: saudou a todos, o 
Vereador ora com a palavra apresentou seu discurso pautado no assunto do 
calçamento do Loteamento Granvile, dizendo aos presentes no Auditório 
que o momento não é para ser tratado entre situação e oposição, e sim, 
ouvir as reivindicações do povo e tentar solucioná-las como foi apresentado 
através do Líder Situacionista Vereador Hernesto Vasques, o projeto em 
mãos para a referida obra e acredita que o calçamento vai ser feito, embora 
a burocracia existe e não depende somente do Município. Finalizando, o 
Parlamentar disse que os moradores são merecedores do benefício, 
lamentando que estão passando por uma situação constrangedora, em 
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tempo, o Vereador Cícero Antônio de Macedo sugeriu que os representantes 
do loteamento se reúnam com o Sr. Prefeito para tirar todas as dúvidas 
necessárias. Voltando a se pronunciar, o Edil José Divanildo falou para o 
público presente sobre a dificuldade em vencer a burocracia, pois está 
completando um ano da conclusão do sistema de abastecimento na 
localidade do Sito Serra do Mãozinha e a água não foi disponibilizada nas 
torneiras devido à falta de energia elétrica até porque a empresa ENEL já 
foi notificada e ainda não executou a energização deixando o povo 
desacreditado e sobre o Loteamento, voltou a destacar que o apoio é de 
todos os demais Colegas Parlamentares. Ver. Eduardo Honorato Pauto: 
saudou os presentes, o Líder Petista na Câmara Municipal fez o seu discurso 
pautado no assunto principal da Sessão de hoje, haja vista que esse 
assunto faz parte dos seus pronunciamentos durante a Palavra Facultada 
nas sessões passadas, de início, parabenizou a presença dos moradores do 
Loteamento, em especial, ao jovem Carlos Heitor que teve a coragem de vir 
até o Plenário da Casa trazer essa reivindicação mais do que necessária, 
pois, o desespero toma conta dos moradores do Granvile. Sequenciando seu 
discurso, o Edil continuou no assunto falando que a situação vem se 
arrastando a um bom tempo, até mesmo a promessa já feita há vários 
meses ao projeto e o anseio daquela população é que o calçamento chegue 
porquê de promessas vazias o povo já está cheio e nesta semana, os 
residentes tomaram uma atitude de desespero, jogando óleo queimado nas 
ruas, um grande absurdo, pois não aguentam mais adoecerem tendo 
prejuízos financeiros. Dando prosseguimento no seu tempo regimental, o l 
Secretário da Mesa Diretora disse não acreditar nessa conversa de licitação 
atrasada, devido o problema vir se arrastando faz é tempo, interpelando a 
Situação se soube dessa questão ontem, o que falta mesmo é uma ação 
efetiva, compromisso com a comunidade e que está promessa seja 
cumprida, é isso que os moradores e os Vereadores querem, porém, difícil 
para os que aqui estão sentados acreditarem nisso. O Vereador Cícero 
Macedo Santana pediu um aparte para perguntar ao Colega o que vem a 
ser essa promessa tão falada pelo Edil, dizendo para o mesmo não 
entender. O Vereador Sindicalista voltando a falar, respondeu que a 
promessa no seu significado etimológico é quando se promete e não 
cumpre e enquanto não executar o serviço, continuará sendo uma 
promessa. Para concluir, o Parlamentar salientou a necessidade da obra, 
sendo uma reivindicação justa, uma luta que deve ser abraçada por todos, 
na busca de melhorias na qualidade de vida. Ver. Cicero Meneses 
Macedo: saudou a todos, em especial, fazendo uma referência aos 
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moradores do Loteamento Granvile presentes no Auditório, em seguida, 
iniciou sua fala ratificando o pronunciamento do Colega Vereador Líder da 
Bancada do PDT na Casa, Rafael Moreira, pois, segundo o Edil, se a verba 
pleiteada for via Caixa Econômica Federal só é liberada após a execução de 
saneamento básico, pois é uma norma exigida pelo Governo Federal, e a 
Situação deveria expor a realidade, pois licitação pode ser feita a qualquer 
momento ficando vários meses em aberta, enquanto isso já se passou 03 
(três) anos e a população vem sofrendo com problemas de saúde, 
financeiros e emocionais, tudo isso deve ser levado em consideração. 
Dando prosseguimento, Cícero Meneses voltou a salientar que o dinheiro 
para o calçamento só é liberado após a execução de saneamento básico, 
caso contrário isso não vai acontecer e tem como provar o que está 
falando. Sobre o material colocado nas ruas, o Parlamentar recitou o 
pronunciamento do Eng.° Carlos Heitor, era melhor ter empregado barro, 
umedecido com o carro pipa e compactado com o rolo do que ter colocado 
o material retirado de um terreno do amigo do Prefeito para favorecê-lo, 
pois não adianta aqui ninguém querer tampar o sol com a peneira 
questionando em seguida a rápida execução do calçamento da localidade 
rural da Vila da Cachoeira, pois vão beneficiar somente duas residências 
que provavelmente são amigos do Prefeito, proprietários de terrenos 
próximos. Continuando, o Vice Presidente da Mesa Diretora disse que não 
pode se calar diante desses fatos, até porque é tachado de adversário 
ferrenho, mas fala o que pensa e sabe ao mesmo tempo em que torce pelo 
calçamentO do Loteamento ser executado, embora duvide muito caso o 
saneamento não seja feito antes. O Parlamentar Cícero Meneses prosseguiu 
falando de uma situação constrangedora inerente da atua Gestão, citou o 
exemplo na UBS que tem o nome do saudoso Vereador Raimundo 
Figueiredo Silva, onde a profissional odontóloga cumpre devidamente a sua 
carga horária em contradição a falta de um acessório da cadeira 
odontológica, ou seja, a lâmpada e com isso, a mesma está há quase um 
ano sem realizar um procedimento da sua especialidade, uma tremenda 
falta de zelo e responsabilidade da Administração que não quer trazer para 
o conhecimento desta Casa a verdade acompanhada dos fatos e se vocês 
do Loteamento fossem conhecedores da real situação, talvez nem aqui 
estivessem, finalizou o Parlamentar Cícero Meneses. Ver. José Nahton 
Macedo Costa: saudando a todos, o Presidente da Casa também não 
poderia deixar de falar sobre o assunto que ora é debatido na Sessão de 
hoje, dizendo que a presença da população fez com que os discursos 
fossem acirrados virando palanques para cada um aparecer como defensor 
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ou buscando para si a admiração dos moradores do Granvile, pois mesmo 
antes de muitos fixarem residência no Loteamento, José Nairton falou que 
sempre reivindicou ao Prefeito, na época, Dr. Tardiny, a construção de 
esgoto, a manutenção nas ruas, embora não tomando para si demandas 
que poderiam ser resolvidas a sós, pois na política tudo se resolve em 
grupo tendo como exemplo a votação de um Projeto de Lei que depende 
do voto de cada um dos Colegas para aprova-lo Dando prosseguimento no 
seu discurso, o Sr. Presidente adentrou no assunto durante todo o seu 
tempo regimental falando sobre vários tópicos, inclusive a informação da 
execução do serviço para o mês de setembro que tinha partido da sua 
pessoa, pois foi o único Parlamentar, independente de Bancada, que 
procurou ô Prêfêito Municipal para tentar resolver o problema que se 
arrasta até hoje e continua causando transtornos aos moradores do 
Loteamento e em tempo, desafiou os demais Colegas a mostrarem quem 
rnàis buscôu bênefídõs pôr aquêlè residêhdãl à não ser ô Pàrlàmentãr José 
Nairton até porque na hora de pleitear uma demanda não olha para 
palanque político, pois as reivindicações do calçamento do Loteamento 
Pretõ de Lôurdival também estãõ sendo vindicadas téndõ conversado 
com o Gestor Municipal sobre os vários Requerimentos apresentados 
durante o corrente exercício legislativo. Antes de concluir o seu discurso, o 
Mãndàtáriõ dõ Lêgilãtivô fõi àpartêadõ pêlõ Cõlégã Vêréàdor Cíceró 
Antônio de Macedo que pediu união entre todos os Vereadores a fim de 
angariar benefícios para a nossa cidade, lembrando que todos votaram em 
deputados elêítõs, em tempo indãgõu, ém pãfticulãr, ãõ Vêrêãdõr Edüardõ 
Honorato Paulo, quais emendas conseguiu através dos deputados votados 
aqui em Missão Velha(CE), pois se tratando em buscar benefícios coletivos, 
Cícêrõ AntôÃiõ dissê quê sempre bãtê Ãa porta dõ Dêp. Guilhênnné Landim, 
mas, em relação aos demais Colegas só escuta cobranças e críticas não 
construtivas. Voltando a falar, o Mandatário do Legislativo concedeu direito 
dê reposta ao Vêr. Edurdõ até porque õ seunome foi citdõ ê õ mesmo 
respondeu sobre o questionamento anterior falando que o Dep. Moisés Braz 
já disponibilizou várias emendas, sendo uma delas para aquisição de um 
võícülõ tipo ambulâda ê O outro deputado Võtdõ é campeão êtn 
direcionar emendas para o nosso Município, ou seja, o Dep. Federal José 
Nobre Guimarães e sobre as cobranças, isso faz parte da função 
constitucional do Vérêadõr, fiscalizar ê cõbtaf CodUifldõ então sua 
participação na Sessão ora em andamento, o Vereador José Nairton fez 
menção ao Projeto Aldeia cariri de autoria do servidor público Edmilson 
RibeirO que têm Cõi1iÕ objetivo álavancar O turismo êm prol da história? dos 

RÚã Pãdré Cíôërõ, sln°. - Bãirrõ Centro - Missãó Vélhã - CE CEP 6320C 
Fõnê!Fãx: (88) 3542-11161 E-mãii camaramissaoveihaqmaiLcom 

Sité www.missaovelha.ce.qovbr 



- 4 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPÃL 
ESTADO DO CEARÁ 

PALÁCIO JOSÉ CORREIA UMA 
CNPJ: 1247733710001-73 

índios cariris em nossa região. Sem oradores e nada mais havendo a tratar, 
o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, do que para constar, eu, 
Eduardo Honor-ato Paulo como 10  Secretário fiz digitar a presente 
Ata, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada 
Missão \Ielha(CE), 02 de outubro de 2019. 

- - 

José Nft4on-Màcedo Costa 

/ 
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