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Aos dezesseis (16) 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, 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. 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 Extraordinária que foi aprovada por unanimidade. 
EXPEDIENTE: PROCESSO LEGISLATIVO N° 03512019, DE AUTORIA 
DO VEREADOR EDUARDO HONORATO PAULO, DATADO DE 16 DE 
OUTUBRO DE 2019, CUJA EMENTA: DECLARA A ROMARIA DE NOSSA 

OUTRAS PROVIDENCIAS" e o PROCESSO LEGISLATIVO N° 
036/2019 DE AUTORIA DO VEREADOR EDUARDO HONORATO 
PAULO, DATADO DE 16 DE OUTUBRO DO ANO ANDANTE, CUJA 

MMTA. "TrICTTTI li A CCTOA 1W flDftTI rrlW 

DA OUTRAS PROVIDENCIAS", Projetos encaminhados para a Comissão 
de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. REQUERIMENTOS 
ESCRITOS: Ver. Eduardo Honorato Paulo: Ofícios para o Chefe do Poder 
Executivo fazendo-se acompanhar de cópias para diversas Secretarias, a 
saber: Relação das multas de trânsitos aplicadas pelo DEMUTRAN nos anos 
de 2018 até a presente data com relatório da destinação dos vaJqrçs 
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arrecadados; Informações acerca da empresa responsável pela coleta do lixo 
em nosso Município, conforme texto apresentado no Requerimento; Ofício 
para o Secretário Municipal de Administração convocando-o para prestar 
esclarecimentos sobre a COSIP como também a realização de serviço de 
pavimentação em ruas do Bairro Novo Milênio e no Loteamento Granvile. 
Ofício de Pesar endereçado ao casal Wendel Cruz e Eliete Martins pelo 
prematuro falecimento do seu filho Guilherme ocorrido no último dia 13 de 
outubro próximo passado. Ver. Cícero Meneses Macedo: Ofício para o 
Chefe do Poder Executivo solicitando informações sobre o valor arrecadado 
com os impostos advindos da empresa CAGECE em nosso Município; Ofício 
para o Prefeito Municipal solicitando empenho do mesmo que no ato da 
assinatura do convênio com a CAGECE que abstenha a nossa população de 
qualquer tipo de cobrança com a taxa de esgoto. REQUERIMENTOS 
VERBAIS: Ver. José Divanildo de Andrade: Ofício de pesar endereçado 
aos familiares do Sr. José Francisco de Barros, falecido no último dia 13 de 
outubro, o mesmo era residente no Sítio Serra do Mãozinha, zona rural do 
nosso Município. Ver. José Rolim Filho: Ofício para a empresa MACIEL 
solicitando a colocação de material tipo piçarra em um bueiro localizado na 
entrada de acesso ao Distrito de Missão Nova; Ofícios parabenizando a 
Associação Rural do Sítio Jerimum pela realização de um evento 
comemorativo ao dia das crianças bem como para o órgão estadual SISAR 
que apoiou o referido evento. Ver. Eduardo Honorato Paulo: Ofícios para 
o Sr. Prefeito Municipal fazendo-se acompanhar de cópias para diversas 
Secretarias da administração direta, a saber: Reforma na E.E.F. Maria 
Fechine de Alencar, localizada no Distrito de Jamacaru; Recuperação das 
estradas rurais de acesso ao Sítio Grossos; Sítio São João, Sítio Terra Dura 
em direção a Vila do Aleixo; Recuperação da iluminação pública das ruas do 
Bairro Novo Milênio. Ver. José Nairton Macedo Costa: Ofício para o 
Secretário Municipal de Administração solicitando do mesmo a colocação de 
letreiro no Parque de Eventos da nossa cidade, com o objetivo de atender o 
requisito da Lei Municipal N° 475/2019. ORDEM DO DIA: Foram votados e 
aprovados por unanimidade todos os Requerimentos apresentados e 
solicitados no Expediente Legislativõ. Antes de fcüItar a palavra, a Tribuna 
foi ocupada pelos representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos no Estado do Ceará, os Servidores Robério 
Gomes e Valberto, que estãõ percorrendo todas as Câmaras Municipais 
pedindo apoio aos milhares de trabalhadores da referida estatal, pois já está 
em andamento um estudo para privatizar o referido órgão federal. Para 
registrar em Ata, o Gerente da agencia local, o Sr. Argemiro Araruna também 
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fez uso da palavra em apoio à causa divulgada pelos colegas sindicalistas. 
PALAVRA FACULTADA: Ver. Francisco Rafael Tavares de Luna: 
Cumprimentando a todos, o Líder Pedetista iniciou sua participação na 
Sessão ora em andamento falando sobre uma reportagem postada no blog 
do jornalista Madson Wagner na qual falava sobre um bloqueio na cota do 
FPM de nosso Município, mais precisamente no dia 10 (dez) que chegou a 
um montante de R$ 424.170,90 (quatrocentos e vinte e quatro mil, cento e 
setenta reais, noventa centavos) relativo ao atraso do repasse para a Receita 
Federal de quotas do INSS, um fato já corriqueiro, relatou o Edil, ao mesmo 
tempo em que lamentou, pois os descontos acontecem em tempo real na 
folha de pagamento do servidor, mas o valor retido não é repassado de 
imediato, gerando atraso e consequentemente o bloqueio das contas. 
Prosseguindo com o assunto, o Vereador Rafael Moreira de posse de um 
relatório do início da atua Gestão até os dias atuais, disse que o Município 
vem perdendo muito com a inadimplência, é inadmissível o pagamento de 
mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em juros e multas porque a 
Administração não paga corretamente a Previdência Social, só a título de 
exemplo, o Município sofreu um bloqueio no dia 08 (oito) de março do ano 
em curso, no valor de R$ 377.000,00 (trezentos e setenta e sete mil reais) 
desse montante, R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais) foram para cobrir 
encargos e tudo isso é falta de Gestão, pois a carência de medicamentos nos 
PSF poderia ser suprida com parte desse dinheiro das multas como também 
o pagamento do adicional de insalubridade dos ACS, isso é um problema que 
não poderia estar acontecendo, até porque o Prefeito corre o risco de ser 
penalizado. Dando continuidade no assunto, o Líder Pedetista de posse dos 
relatórios, disse que é isso vem acontecendo desde o ano de 2017 (dois mil e 
dezessete) e jamais poderíamos aceitar uma questão dessas, são mais de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais) perdidos, os quais poderiam ter sido 
transformados em investimentos dentro do nosso Município. Continuando sua 
participação, o Edil cobrou do Poder Executiva a imediata abertura do 
Mercado de Carnes, pois já se passaram 03 (três) anos da atual 
Administração e a edificação se encontra pronta, mas até hoje o açougue 
não foi entregue para a população que está no prejuízo juntamente com os 
comerciantes que estão pagando aluguel. Para finalizar, o Edil apresentou 
seus comentários acerca da Lei Orçamentária Anual, pois é interessante se 
fazer uma análise mais profunda já que a projeção para o ano vindouro é de 
quase R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), embora, nas palavras 
de Rafael Moreira, o Município talvez chegue a arrecadar um pouco mais de 
R$ 90 000 000,00 (noventa milhões de reais), uma tremenda disparidade 

Rua Pãdre Cícero, sIÁ°. - Bãirro Centro — Missão velhá - CE CEP 63200-00 	/' 3 
Fone/Fax: (88) 3542-11161 E-mail: camaramissaoveiha(ãqmaiLcom 	,'1d 

Site: vw avehccovr 



.4 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
ESTADO DO CEARÁ 

PALÁCIO JOSÉ CORREIA LIMA 
CNPJ: 12477337/0001-73 

afirmou o Edil em seu discurso que também cobrou a inclusão do orçamento 
impositivo no referido diploma legal. Ver. Cícero Meneses Macedo: 
saudando a todos, o Vice Presidente da Mesa Diretora iniciou seu discurso 
ratificando as palavras do seu Colega Rafael Moreira, no tocante aos valores 
bloqueados pela Receita Federal para o pagamento das contribuições sociais, 
de posse de uma planilha, repassou para o público que nos assiste os valores 
correspondentes as multas em que o Município pagou desde o inicio da atual 
Gestão até a presente data. Prosseguindo, o Parlamentar disse que isso é 
inadmissível até porque quem está pagando é o povo e muitas benéficas 
ficam omissas devido a isto, tudo por conta de gestões passadas como 
também da atual. Continuando na sua palavra facultada, o Vereador Cícero 
Meneses fez uma observação em uma entrevista do Prefeito Municipal, por 
ocasião da Sessão Extraordinária ocorrida na segunda feira próxima passada, 
onde o mesmo cobrou da oposição recursos para o Município, o que foi 
devidamente respondido pelo Parlamentar, pois o Dep. Estadual Leonardo 
Araújo disponibilizou recursos para a construção da Areninha em nossa 
cidade, o Dep. Federal André Figueiredo está pleiteando dois automóveis 
para o Município, ao contrário dele (Prefeito) quando era filiado ao PC do B e 
conseguiu uma emenda no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) 
através do Secretário de Saúde do Estado na época Dr. Ananias e não 
aceitou porque o recurso seria creditado na conta do Município. Diante desse 
relato, o Edil Cícero Meneses desafiou o Prefeito Diego Gondim a mostrar o 
que trouxe de benefício para Missão Velha(CE) durante o seu mandato de 
Vereador, então se você quer servir de exemplo, tem que mostrar exemplos 
para as pessoas, o que nós fizemos foi fiscalizar e vamos continuar, nesta 
semana iremos até o Distrito da Gameleira de São Sebastião apurar o 
desabamento de uma caixa d'água com mais de 10.000 (dez mil) litros, uma 
total omissão por parte do Poder Executivo pois foi avisado através da 
Associação rural da referida localidade e por pouco não houve uma tragédia 
porque ninguém se encontrava por perto. Continuando no assunto, o Edil 
cobrou responsabilidade do Gestor, devido o mesmo ter tachado o grupo 
opositor de vagabundos, o que pode também ser direcionado a ele (Prefeito), 
pois vem até esta Casa enganar o povo aliando-se a partidos contrários ao 
seu grupo, até bem pouco tempo para poder se salvar de uma cassação. 
Para finalizar sua participação, o Vereador Cícero Meneses agradeceu os 
inúmeros comentários de apoio recebidos durante a transmissão da Sessão 
Extraordinária que julgou o Processo Administrativo até porque o nosso 
objetivo é fazer o bem para a nossa Missão Velha(CE). Ver. Eduardo 
Honorato Paulo: saudando a todos, o Vereador Líder do Partido dos 
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Trabalhadores no Legislativo Municipal iniciou seu discurso falando de um 
assunto bastante debatido em suas oratórias, ou seja, a falta de 
infraestrutura em nossa cidade, de forma mais notável no Loteamento 
Granvile e no Bairro Novo Milênio, pois a poeira advinda da falta de 
calçamento nas ruas tem causado constantes reclamações quanto ao 
acometimento de doenças respiratórias, até mesmo casos suspeitos de 
pneumonia, não obstante o prejuízo que os moradores vêm sofrendo, a ação 
do Governo Municipal para resolver o problema é praticamente nulo, uma 
inércia total. Dando prosseguimento no seu discurso, agora foi à vez da 
iluminação pública, o Edil apresentou a justificativa de um Requerimento de 
sua autoria convocando o Secretário de Administração para que o mesmo 
preste esclarecimentos sobre a iluminação pública, pois é visível à falta de 
um serviço de qualidade em contrapartida ao valor arrecadado durante o 
corrente exercício, são R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) de uma 
atividade precária geradora de muitas reclamações, até porque durante a 
atual Administração, desde 2017 (dois mil e dezessete) já foram recolhidos 
mais de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) em impostos 
e por onde andamos, são ruas e equipamentos públicos na total escuridão e 
por isso é necessário à presença do Secretário para apresentar justificativas. 
Continuando, o Sindicalista Eduardo Honorato mais uma vez cobrou melhores 
condições de trabalho para os Agentes Comunitários de Saúde, no tocante ao 
pagamento de um benefício no qual eles detêm plenos direitos e que já foi 
debatido aqui por diversas ocasiões como também para os Agentes de 
Combate as Endemias, não somente na questão do benefício, mas em 
relação a um novo fardamento e na distribuição de protetor solar para uso 
diário. Em tempo, o Vereador fez menção ao pagamento do adicional de 1/3 
(um terço) de férias dos anos de 2017 (dois mil e dezessete) e 2018 (dois mil 
e dezoito) que não foram pagos em sua plenitude, portanto são profissionais 
que prestam um serviço muito importante no nosso Município, porém não 
têm a devida valorização pela atual Administração. Para finalizar sua 
participação na Sessão ora em andamento, o 10 Secretário da Mesa Diretora 
pautou a sua fala sobre um discurso do Prefeito Municipal que falou da falta 
de participação da Bancada de Oposição em relação a ajudar o nosso 
Município, o que foi rebatido pelo Edil, pois no ano passado, o Dep. Estadual 
Moisés Braz(PT) disponibilizou uma emenda parlamentar para aquisição de 
um veículo tipo ambulância e acredita que o Prefeito se lembre disso, vamos 
considerar que foi um lapso, um breve engano devido a animação em ter se 
livrado do Processo Administrativo e por esse motivo, é bom entender o 
papel da oposição, pois não existem só apoiadores, todo governo tem 
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oposição e o seu papel é claro, fiscalizar os atos do Executivo, sendo 
catalizador de demandas e insatisfações da comunidade e de certa maneira 
ajudando a governar melhor, não somente através de críticas, mas 
mostrando as incongruências e destacando as consequências desses 
desacertos e denunciando erros e omissões que o governante venha a 
praticar. Ser oposição não é ser meramente contra como também ser 
situação para dizer amém para tudo, o importante é o debate para 
construímos por uma Missão Velha(CE) melhor. Sem oradores e nada mais 
havendo a tratar, o Sr. 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 	f) 

devidamente assinada. Missão Velha(CE), 16 de outubro de 2019. 	 1 

José 
Secretário 
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