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Ata da 31a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Missão 
Velha, Estado do Ceará, 20  Período Legislativo do ano 2019. 

Aos nove (09) dias do mês de outubro 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°. 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, 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. O Vereador Cícero Antônio Macedo Santana justificou a 
ausência. Iniciando 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. 
EXPEDIENTE: PROCESSO LEGISLATIVO N° 009/2019, DE AUTORIA 
DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DATADO DE 27 DE 
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PARA O EXERCICIO DE 2020", Projeto encaminhado para a Comissão de 
Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor. PROCESSO LEGISLATIVO 
N° 03312019 DE AUTORIA DO VEREADOR EDUARDO HONORATO 
PAULO. DATADO DE 09 DE OUTUBRO DE 2019, CUJA EMENTA: 
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ILUMINAÇAO PUBLICA - COSIP"; PROCESSO LEGISLATIVO N° 
034/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR EDUARDO HONORATO 
PAULO, DATADO DE 09 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CUJA 
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PROCESSO LEGISLATIVO N° 032/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR 
EDUARDO HONORATO PAULO, DATADO DE 25 DE SETEMBRO DO 
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PROVIDENCIAS". Projeto acompanhado de Parecer opinativo da Comissão 
de Constituição e Justiça. REQUERIMENTOS ESCRITOS: Ver. Eduardo 
Honorato Paulo: Ofício endereçado ao representante do Ministério Público 
local solicitando o cumprimento da Lei Municipal N° 401/2017; Ofícios para o 
Chefe do Poder Executivo fazendo-se acompanhar de cópias para diversas 
Secretarias, a saber: Relação de todos os imóveis locados pelo Município; 
Recuperação da estrada rural de acesso aos Sítios Areias de Cima e Areias de 
Baixo e Criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. 
REQUERIMENTOS VERBAIS: Ver, José Divanildo de Andrade: Ofício 
de pesar endereçado aos familiares do Sr. Lino Alves Martins, em decorrência 
do falecimento de sua esposa, D. Isaura Ferreira Martins em nossa cidade. 
Ver. José Rolim Filho: Ofício de pesar endereçado ao Sr. Batista, em 
consequência do recente falecimento de sua esposa; Ofício para o Gestor da 
Pasta da Infraestrutura solicitando uma força tarefa em relação à iluminação 
pública em diversas localidades rurais do nosso Município. Ver. George 
Fechine Tavares: Ofício para o Gestor da Secretaria de Infraestrutura 
pedindo a urgente recuperação da iluminação pública na Rua Sebastião 
Pereira Cruz Neto, no Loteamento de Ruy Neto como também, conserto da 
pavimentação na Rua Dom Bosco, confluência com a Rua Desembargador 
Juvêncio Santana. Ver. Eduardo Honorato Paulo: Ofícios para o Sr. 
Prefeito Municipal fazendo-se acompanhar de cópias para diversas 
Secretarias da administração direta, a saber: Solucionar o problema da falta 
de vacinas tetravalente na UBS do Conjunto Gildo Rodrigues Brandão; 
Recuperação da estrada rural do Sítio Grossos, Instalação de luminárias no 
Sítio São João e Sítio Serra do São João. Ver. Orlando Antônio Pereira: 
Ofício endereçado ao Chefe do Executivo solicitando a recuperação das 
estradas de acesso às diversas localidades da região serrana do nosso 
Município. Ver. José Nairton Macedo Costa: Ofício para o Secretário 
Municipal de Comunicação como também para o Vigário da Paroquia de São 
José solicitando dos mesmos, estudos sobre a inclusão da nossa cidade na 
rota turística religiosa do Estado do Ceará; Ofício endereçado a Secretária de 
Saúde solicitando um veículo para atendimento aos idosos na localidade do 
Sítio Jerimum; Ofício para o escritório da empresa ENEL pedindo 
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esclarecimentos sobre a energização do poço localizado no Sítio Serra do 
Mãozinha. ORDEM DO DIA: Foi submetido para analise do Pleno 
Legislativo o PROCESSO LEGISLATIVO N° 032/2019, DE AUTORIA DO 
VEREADOR EDUARDO HONORATO PAULO, DATADO DE 25 DE 
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OUTRAS PROVIDENCIAS" que após as discussões de praxe, a Matéria foi 
aprovada por unanimidade, bem como os Requerimentos escritos e verbais. 
PALAVRA FACULTADA: Vídeo/áudio 
n- 	 ffialvideos/508505435362688.  Ver José Rolim FHho: 
saudou a todos, o Edil em seu discurso falou sobre o seu apoio aos 
moradores dos Sítios: Morro, Jerimum e Coqueiro bem como aos demais 
transeuntes que usam aquela estrada rural para se dirigirem até o Distrito de 
Missão Nova. Prosseguindo, o Parlamentar também falou que já apresentou 
um Requerimento ao DER/Ce e que está colhendo assinaturas em um abaixo 
assinado para novamente enviar aos órgãos competentes a fim de conseguir 
deixar sem a divisória de proteção da rodovia duplicada na entrada dos sítios 
acima mencionados, por ocasião do seu discurso, o Vereador disse que 
houve uma manifestação de populares no período da tarde que contou com a 
presença do Vereador Hernesto Vasques. O Líder da Situação, o Edil 
Hernesto aparteou o Colega para falar sobre o assunto ora em debate, 
principalmente sobre a manifestação ocorrida que contou com a presença do 
responsável técnico pela obra da duplicação e um representante do DER/Ce e 
teve como objetivo sensibilizar as autoridades para amenizar as reclamações 
apresentadas pelo rurícolas das localidades próximas. Voltando a falar, José 
Rolim disse que a luta não é somente sua e nem tão pouco por interesse 
particular, mais é de todos os demais Colegas Vereadores e da população 
das referidas comunidades. O Parlamentar José Divanildo também participou 
do debate parabenizando o Vereador José Rolim pela iniciativa do 
Requerimento como também elogiou o movimento que foi bastante positivo 
inclusive partindo de 02 (dois) ocupantes de bancadas opostas que estão 
visando o bem comum dos moradores daquela região. Para concluir, o Edil 
José Rolim disse que a reivindicação não é fácil de resolver, contudo 
salientou a necessidade de lutar pela causa. Ver.. Francisco Rafael 
Tavares de Luna: saudou a todos, o Líder pedetista começou suas palavras 
parabenizando o Vereador Eduardo Honorato pelo Projeto de Lei de sua 
autoria aprovado na Sessão de hoje e que vai buscar junto ao Secretário 

Rua Padre Cícero, sino. - Bairro Centro - Missão Velha - CE CEP 6320C 
Fone/Fax: (88) 3542-1116/ E-mail: camaramissaoveIhaqmaiI.com  

Site: wwwmissaovelha.ce.qov.br  



- 4 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
ESTADO DO CEARÁ 

PALÁCIO JOSÉ CORREIA LIMA 
CNPJ: 12477337/0001-73 

Executivo de Planejamento e Gestão Interna da Secretaria do Turismo 
Anderson Palácio uma audiência para viabilizar algo em relação ao setor 
inerente a Matéria votada hoje. Dando prosseguimento, o Vereador Rafael 
Moreira ressaltou a importância da rodovia duplicada para o nosso Município, 
ao tempo que parabenizou os Colegas José Rolim e Hernesto Vasques pela 
luta em prol das comunidades que estão se sentindo prejudicas e nada 
melhor do que o diálogo com as autoridades competentes para tentar sanar 
essa situação. Continuando no assunto, o Parlamentar também fez uma 
observação em relação ao entroncamento das duas rodovias CE-153 com a 
CE-293, ou seja, a estrada asfáftica de acesso ao Distrito de Jamacaru, aonde 
bem próximo da nossa cidade há o Conjunto Habitacional Casemiro Farias 
que diariamente centenas de pessoas se deslocam até o centro comercial de 
Missão Velha(CE) e da forma com que está, temos que pleitear alguma 
solução em relação a travessia dos moradores do Conjunto, uma passarela 
ou semáforos com fotossensores. O Vereador Líder do Governo interveio no 
debate dizendo para o Colega Rafael Moreira que a passarela seria uma 
solução, porém é mais prático o uso de fotossensor e se faz necessário cada 
Líder de Bancada mostrar para os seus representantes, em nível de Estado, a 
necessidade de sensibilizá-los sobre a situação. Voltando a usar o microfone, 
o Edil Rafael agradeceu as palavras do Colega dizendo que o trânsito para a 
região da serra é muito intenso e inspira bastante atenção. O Parlamentar 
José Divanildo aparteando o debate, disse que é muito oportuna a 
reivindicação apresentada chegando à uma hora muito propícia, pois já 
existe a necessidade de se fazer alguma coisa o mais rápido possível, 
propondo aos Líderes a realização de uma Audiência Pública com o objetivo 
de levar até o conhecimento do Governador do Estado essa preocupante 
situação. Para concluir, o Vereador Rafael Moreira ratificou as palavras de 
José Divanildo, embora discordando sobre a Audiência, devido o pouco 
tempo, até porque se a divisória for construída fica mais difícil retirá-la, mas, 
vai enviar fotos do entroncamento para os seus representantes na capital do 
Estado. Ver. Cícero Meneses Macedo: saudou os presentes, o Edil iniciou 
sua palavra facultada discursando sobre o assunto da rodovia, enunciando 
que foi informado por servidores do DER/Ce que no cruzamento das rodovias 
CE-293 e CE-153, não terá semáforos e nem tão pouco passarela e ao 
mesmo tempo foi orientado a provocar uma Audiência Pública e acionar o 
Ministério Público, porém, todos esses movimentos não vão adiantar de 
nada, o bom mesmo seria uma reunião com o Governador do Estado 
juntamente com os 13 (treze) Vereadores para expor a realidade dos fatos. 
Dando continuidade o Vice Presidente da Mesa Diretora cobrou da 
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Administração Municipal um transporte adequado para os Agentes de 
Endemias, haja vista que alguns funcionários estão sendo transportados na 
carroceria de um veículo frontier, correndo riscos de acidentes e se faz 
necessário a utilização de um veículo que ofereça maior segurança. 
Prosseguindo no tema, o Parlamentar cobrou melhorias nas condições de 
trabalho dos Agentes, tanto na distribuição de protetor solar como 
disponibilizando um novo fardamento, pois foi informado que o último lote de 
uniformes foi repassado a 02 (dois) anos atrás e também cobrou o 
pagamento do incentivo da insalubridade sempre mencionados nos discursos 
dos Colegas Rafael Moreira e Eduardo Honorato. Continuando no rol de 
assuntos, o Edil discursou sobre a difícil situação dos professores dentro das 
salas de aula durante este período de altas temperaturas, o problema 
poderia sem amenizado com o uso de ventiladores mais silenciosos, porém, 
os aparelhos instalados nas classes são barulhentos ao ponto de não se 
poder apresentar uma aula, ou seja, se ligar o ventilador, ninguém escuta 
nada do que a professora fala durante o período que está lecionando. Vera 
Eduardo Honorato Paulo: cumprimentando a todos, o Vereador 
parabenizou o discurso do Colega Cícero Meneses em relação aos tópicos 
apresentados, em seguida, enalteceu a luta dos Vereadores José Rolim Filho 
e Hernesto Silva Vasques pelo enfrentamento de uma causa válida e que é 
preciso haver união entre os poderes para tentar resolver a situação do 
acesso aos Sítios Morro, Jerimum, Coqueiro, indo em direção ao Distrito de 
Missão Nova, No relato do Edil, haverá o acréscimo em 06 (seis) quilômetros 
para fazer o retorno em direção às localidades acima citadas, uma estrada 
considerada centenária que não foi levada em consideração na hora do 
planejamento do projeto. O Vereador José Rolim Filho aparteou o Colega 
para falar sobre os diversos produtores de leite que trafegam diariamente 
por aquela via rural bem como os pequenos comerciantes moradores da 
região que a utilizam diariamente e consequentemente serão prejudicados. O 
Edil Eduardo Honorato voltando a falar, destacou a importância da produção 
agrícola advinda da região do Distrito de Missão Nova e se for realizado o 
escoamento pelo outro lado da CE-293, a distancia só vai aumentar. 
Prosseguindo no seu tempo regimental, o Sindicalista Eduardo Honorato 
falou sobre a apresentação de um Projeto de Lei de sua autoria que obriga o 
Ente Municipal a disponibilizar mensalmente no site oficial do Município a 
prestação de contas sobre a arrecadação com a COSIP, haja vista a ausência 
de prestação da contribuição pela Gestão Municipal, pois no período de 02 
(dois) anos e meio foram arrecadados mais de R$ 2.500.000,00 (dois milhões 
e quinhentos mil reais) em impostos com a iluminação pública e o que 
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avistamos são ruas e praças nas escuras e por esse motivo, se faz necessário 
um regramento para moralizar essa ação do Poder Executivo no sentido de 
prestar contas do erário em nosso Município. Para concluir, o 10  Secretário 
da Mesa Diretora falou a respeito da necessidade da inclusão dos nossos 
agricultores rurais no Programa Garantia Safra, devido o alto índice das 
percas da safra neste ano, mas infelizmente o nosso Município ainda não foi 
inscrito e em tempo, chamou a atenção do Governo do Estado do Ceará para 
realização do cadastro até porque todas as obrigações dos nossos 
agricultores como da Gestão local já foram devidamente cumpridas. Ver. 
José Nairton Macedo Costa: saudou os presentes, de início, o Presidente 
da Mesa Diretora fez menção aos seus Requerimentos apresentados, no 
tocante a inclusão de nosso Município na rota turística religiosa como 
acontece com outros na Região, até porque temos o primeiro templo católico 
construído no Cariri, em Missão Nova, pelo qual originou a nossa cidade. 
Prosseguindo no assunto, o Edil mencionou o fato do Santuário da Mãe 
Rainha, localizado no espaço Novo Milênio, que tem em seu pátio externo um 
dos maiores presépios a céu aberto, a necessidade de ser mais bem 
explorado turisticamente cobrando do Poder público, a iniciativa, 
simultaneamente com as autoridades religiosas, em tempo, incluiu no seu 
discurso, a caminhada em louvor a Padroeira do Brasil, Nossa Senhora 
Aparecida, que acontece anualmente no dia 12 (doze) de outubro, saindo da 
sede do nosso Município indo em direção à capela localizada no Sítio Arraial e 
que hoje se tornou tradicional, atraindo milhares de devotos participantes do 
cortejo. Continuando, o Parlamentar José Nairton, atendendo a solicitação de 
uma residente do Sítio Jerimum, questionando junto a Secretaria Municipal 
de Saúde acerca do transporte disponibilizados para os médicos no tocante 
as visitas domiciliares, em seguida, o Edil também apresentou sua 
justificativa quanto ao Requerimento endereçado para a empresa ENEL 
pedindo informações na demora em realizar a energização da bomba da rede 
de abastecimento d'água no Sítio Serra do Mãozinha, pois a obra já foi 
concluída faltando apenas a ligação da energia pela empresa mencionada. 
Para finalizar sua participação, o Sr. Presidente falou que esteve dialogando 
com um amigo jurista e o mesmo disse escutar nos debates da Câmara os 
constantes apelos ao Ministério Público, porém, na qualidade de legítimos 
representantes do povo, aconselhou os Vereadores a impor sua autentica 
autoridade o que foi sugerido pelo Parlamentar José Nairton na formação de 
comissões para tentar resolver as demandas como exemplificou a questão da 
obra da duplicação da CE-293 pleiteado pelos Colegas que se manifestaram 
no inicio da Sessão. Sem oradores e nada mais havendo a tratar, o Sr. 
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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), 09 de outubro de 2019. 

José N doCost 	

L 

Presidente 	 , 1' Secretário 
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