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Aos 06 (seis) dias do mês de novembro 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 anterior que 
foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: PROJETO PARA A ORDEM 
DO DIA: PROCESSO LEGISLATIVO N° 010/2019, DE AUTORIA DO 
CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DATADO DE 21 DE 
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OUTRAS PROVIDENCIAS", Matéria acompanhada de Parecer opinativo da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 
REQUERIMENTOS ESCRITOS: Ver. Cícero Meneses Macedo: Ofícios 
endereçados as seguintes instituições bancárias: Caixa Econômica Federal e 
Banco do Brasil solicitando das mesmas informações sobre o repasse por 
parte do Município de Missão Velha(CE) dos valores descontados em folhas 
de pagamentos, por ocasião de empréstimos consignados dos servidores 
públicos. Ver. Eduardo Honorato Paulo: Ofícios endereçados ao Prefeito 
Municipal fazendo-se acompanhar de cópias para diversas Secretarias do 
Município, a saber: Informações sobre os imóveis alugados para o Município 

/ de Missão Velha(CE); Planilha contendo os gastos com os ocupantes de 
cargos comissionados; Projeto completo sobre a obra da reforma da sede da 
Prefeitura Municipal; Informações sobre a construção de módulos sanitários 
advindos de convênio com a FUNASA; Reforma no terminal rodoviário / 
intermunicipal; Recuperação da estrada rural que liga o povoado d a.,ta/ 

Rua Padre Cícero, s/n°. - Bairro Centro - Missão Velha - CE CEP 63200-000 
Fone/Fax: (88)3542-1116! E-mail: camaramissaoveIhat_)gmaiLcom 

Site: www.camaramissaovelha.ce.povbr 



I5 %`U 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
ESTADO DO CEARÁ 

PALÁCIO JOSÉ CORREIA LIMA 
CNPJ: 12477337/0001-73 

Teresa aos Sítios Pintado 1 e II bem como na Vila do Aleixo, Sítios: 
Cajazeiras, Jenipapeiro; Cafundó, Riacho da Areia, Pinheira, São João, Mingú, 
Santa Rosa, Riachão, erra Dura Pontal da Serra; Instalação de luminárias na 
localidade denominada Vila do Matadouro e em outras diversas ruas dos 
Bairros Boa Vista e Novo Milênio, Conjunto Habitacional Casemiro Farias e 
Gildo Brandão e Loteamento Granvile; Relação de todas as emendas 
parlamentares contempladas no corrente exercício; Reforma em diversas 
escolas do Município, com maior urgência nas unidades: Stênio Dantas, 
Lourivai Dantas Ribeiro e Juvenal Rodrigues Brandão; Informações sobre a 
reabertura do Açougue localizado no centro comercial da nossa cidade; 
Captura de animais soltos nos logradouros públicos como cachorros, cavalos, 
jumentos e burros vistos diariamente pela população que tanto reclama pela 
solução deste problema; Relação contendo o nome dos servidores 
contemplados com adicional de insalubridade; Relatório do controle de bordo 
dos veículos das Secretarias de Administração, Assistência Social e Educação 
desde o ano de 2017 (dois mil e dezessete) até a presente data; Convocação 
do Secretário de Administração Isaque Evangelista Cruz para prestar 
esclarecimentos sobre a prestação de contas com a iluminação pública e 
serviço de pavimentação no Loteamento Granvile; Expedientes endereçados 
ao Dep. Estadual Moisés Braz solicitando intervenção junto ao Governador do 
Estado do Ceará na aquisição de uma areninha para o Distrito de Jamacaru 
como também o acréscimo de mudas e sementes para o nosso Município no 
programa Hora de Plantar. REQUERIMENTOS VERBAIS: Ver. José 
DivanUdo de Andrade: Ofício de Pesar para os familiares de D. Suzete 
Neres, falecida recentemente em nossa cidade. Ver. George Fechine 
Tavares: Ofício para o Chefe do Poder Executivo solicitando informações 
sobre a não ativação do sistema de abastecimento d'água da localidade Serra 
da Mãozinha. Ver. José Rolim Filho: Ofício endereçado para a empresa 
ENEL pedindo informações sobre a demora na instalação de um 
transformador na localidade do Sítio Serra do Mãozinha para ativação do 
sistema de abastecimento d'água; Ofício para o Prefeito Municipal solicitando 
pavimentação nas ruas do Bairro Novo Milênio como também o roço na 
estrada rural que liga o Sítio Grossos a sede da nossa cidade. Ver. Cícero 
Meneses Macedo: Ofício parabenizando o movimento católico do terço dos 
homens da Paroquia de São José, pelo 140  (décimo quarto) aniversário 
comemorativo de existência, em nome do Professor Plácido e do Sr. 
Washington, extensivo a todos os seus componentes devotos de Nossa 
Senhora. Ver. Francisco de Assis Borges Landim: Ofício para o Gerente 
Regional da empresa ENEL solicitando do mesmo empenho no sentido de 
ofertar para a cidade de Missão Velha(CE) uma agencia com melhor 
comodidade no atendimento, principalmente quanto ao espaço físicYt 
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Eduardo Honorato Pauto: Ofícios para o Prefeito Municipal fazendo-se 
acompanhar de cópias para diversas Secretarias, a saber: Reparo na 
iluminação do residencial São Camilo; Prestação de contas completa com 
gastos em combustíveis na frota usada pelo Município; Recuperação das 
estradas rurais de acesso aos Sítios Retiro e Escondido; Serviço de 
recuperação de pavimentação nas ruas do Conjunto Habitacional Casemiro 
Farias. Ver. José Nairton Macedo Costa: Ofício endereçado para o Gestor 
da Pasta da Infraestrutura pedindo a recuperação da iluminação pública na 
Rua Valmir Esmeraldo Alves. ORDEM DO DIA: antes de submeter o 
PROCESSO LEGISLATIVO N° 010/2019, DE AUTORIA DO CHEFE DO 
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PROVIDÊNCIAS", a Matéria teve o pedido de vistas pelos Vereadores 
George Fechine Tavares e Cícero Meneses Macedo que foi negado pelo 
Presidente da Mesa Diretora, em seguida, a Bancada composta pelos 
Parlamentares: Cícero Meneses Macedo, Antônio Rodrigues Roberto, George 
Fechine Tavares, Francisco Rafael Tavares de Luna e Orlando Antônio Pereira 
se retirou do Plenário para retornar somente após a conclusão da votação do 
referido Projeto. Dando prosseguimento nos trabalhos e em obediência ao § 
40 do Art. 121 do vigente Regimento Interno, a Tribuna foi ocupada pelo 
representante do Poder Executivo Municipal, o Procurador Geral do Município 
Dr. Ícaro Davi e em seguida pelo Presidente da Associação Comunitária Ana 
Roberto, o radialista Regivânio Rodrigues que após as considerações 
apresentadas pelos dois representantes legais, a Proposição foi devidamente 
votada e aprovada por maioria de votos. Em ato contínuo, foram votados e 
aprovados, por unanimidade, os Requerimentos escritos e verbais. Antes da 
próxima etapa da Sessão Legislativa, compareceu a este Poder, o Secretário 
Municipal de Administração, o Sr. Isaque Evangelista Cruz, acatando a uma 
convocação de autoria do Vereador Cícero Meneses Macedo objetivando 
abolir dúvidas sobre as superestimavas detectadas no orçamento municipal 
para o ano vindouro, porém, suas explanações não foram suficientes para 
atenuar as indagações existentes no texto do aludido diploma legal. Antes da 
etapa seguinte, o Sr. Presidente leu o convite da empresa Serra do Mato 
Energy S/A extensivo a todos os demais Colegas Vereadores e o público em 
geral a fim de participarem de uma audiência pública no Auditório deste 
Poder, amanhã, com horário inicial previsto para as 09h00mim e que tem 
como tema o estudo de impacto ambiental do complexo de implantação 
eólico serra do mato localizada, em maior parte, no nosso Município. 
PALAVRA FACULTADA: Ver. Cícero Meneses Macedo: saudou a too, 
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o Edil foi breve na sua participação justificando a apresentação de seus 02 
(dois) Requerimentos junto as duas instituições bancarias: Caixa Econômica 
Federal e Banco do Brasil S/A, pois foi procurado por vários servidores que 
estão impossibilitados de contrair novos empréstimos na modalidade 
consignado em folha de pagamento devido a inadimplência do Município de 
Missão Velha(CE) principalmente no Banco do Brasil, ou seja, o empréstimo é 
descontado do funcionário porém, não está sendo devidamente repassado 
para a instituição a qual o servidor fez a concessão. Concluindo o assunto, o 
Parlamentar membro do Partido Democrático Trabalhista disse que esse tipo 
de atitude configura em apropriação indébita, se apropriar do que não é seu 
e isso é muito triste para Missão Velha(CE) até porque estamos chegando no 
final do ano e o funcionário quer renovar seu suprimento para aplicar em 
uma pintura de casa, quitar uma dívida, comprar alguma roupa para seu 
vestuário, enfim, chega até ser desprezível porque o servidor pagou e o 
Município está se apropriando do que não é dele e quem quiser acionar a 
justiça, o Vereador disse ter um advogado à disposição. Ver. Eduardo 
Honorato Paulo: cumprimentando os presentes, o Líder Sindicalista iniciou 
seu discurso falando da vinda do Secretário Isaque Evangelista, em 
contrapartida a tristeza que foi a sua participação, pois em nenhum momento 
soube responder as indagações dos Parlamentares, ficando uma coisa inócua 
sem sentido, e em tempo, desejou na próxima convocação traga mais 
informações concretas a respeito do assunto referente à pavimentação como 
também sobre a iluminação pública até porque é de interesse de toda a 
população. Dando prosseguimento a sua fala, o Edil disse sempre cobrar um 
Plano Diretor, pois vai definir o uso e ocupação do nosso solo, mas, 
infelizmente estamos terminando o terceiro ano desta Gestão e nunca houve 
uma sinalização no sentido de encaminhar para a Câmara este Projeto de Lei 
a fim de termos essa condição tão importante para o desenvolvimento de 
políticas públicas e urbanas em nosso Município, pois sem essa ferramenta 
fica difícil pensar em desenvolvimento urbano em Missão Velha(CE) e o que 
observamos são diversos bairros sem estrutura. Dando seguimento no 
assunto, o Parlamentar Petista disse que na omissão de uma fiscalização 
sobre a criação de novos loteamentos, o Município atrai para si a 
responsabilidade de tomar as devidas providencias, porque os fatos sociais 
são muitos dinâmicos e impõe a Administração o mesmo dinamismo na 
fiscalização, quando ocorre inércia ou leniência como vem acontecendo 
agora, dos meios de fiscalização, a resposta é que o Município tem que ser 
responsabilizado. Prosseguindo, o Edil fez menção ao fato das constantes 
cobranças por melhores condições de infraestrutura, pois tem corno objetivo 
atender as necessidades do nosso povo, não é uma questão de estética, e 
sim, uma política diferente que atenda o interesse da 
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Prosseguindo com seu discurso, o Sindicalista Eduardo Honorato fez uma 
observação no Projeto de Lei aprovado na semana passada no tocante a 
apresentação de prestação de contas com os gastos da iluminação pública, 
assunto bastante discutido neste Poder ao longo dos últimos 03 (três) anos, 
pois será mais uma ferramenta onde a intenção é melhorar esse serviço para 
a maioria da população que paga o imposto e não tem para si o retorno do 
tributo recolhido, ou seja, uma iluminação pública satisfatória. Continuando 
no seu tempo regimental, o 10  Secretário da Mesa Diretora mencionou como 
grave o discurso do Colega Cícero Meneses, atinente a apropriação indébita, 
referindo-se ao não repasse dos valores descontados em folha de pagamento 
dos empréstimos dos servidores públicos municipais para os bancos, e se faz 
necessário haver um aprofundamento para se buscar a real situação porque 
não pode acontecer é o que foi falado, inclusive isso tem sido uma 
reclamação muito grande nas audiências do sindicato com assuntos 
relacionados ao FGTS e INSS, são situações, que em hipótese alguma, 
devem ser aceitas. O Vereador Cícero Meneses Macedo pediu um aparte para 
falar sobre o tema ora em debate dizendo que essas falhas estão contidas no 
relatório do TCE, por ocasião da última inspeção realizada em nosso 
Município. Voltando a discursar, o Edil Eduardo disse ser grave o conteúdo 
até porque já chegou ao conhecimento do Tribunal de Contas do Estado. Em 
tempo, o Parlamentar justificou sua ausência amanhã na audiência pública, 
mas reforçou o convite em nome da Presidência conclamando o 
comparecimento dos demais Colegas e da população no Auditório desta Casa 
Legislativa. Ver. Francisco Rafael Tavares de Luna: saudou a todos, o 
Líder do PDT na Câmara usou o microfone para comunicar sua ausência na 
audiência pública, porém, por um motivo justo, uma agenda positiva na 
capital do Estado marcada para amanhã, em tempo, ressaltou a importância 
da referida reunião e dos possíveis benefícios na geração de emprego e 
renda para o nosso Município. Ver. José Nairton Macedo Costa: 
saudando o público, o Chefe do Legislativo iniciou sua participação falando 
sobre política nacional, mais precisamente a pauta diária apresentada pelo 
Governo Federal, boa parte, contra os anseios daqueles que esperavam 
melhorias no dia-a-dia, seja qual área fosse, mas, ao contrário dos 
benefícios, há um projeto onde serão extintos um número muito grande de 
municípios, em nosso Estado estão previstos 41 (quarenta e um) caso não 
alcancem as metas determinadas durante determinado período. Dando 
prosseguimento no seu tempo regimental, o Parlamentar José Nairton fez 
uma observação sobre a atual situação da política local, o Edil em seu 
discurso disse estar preocupado com o acirramento que a cada dia só 
aumenta, chegando ao ponto de atingir uns aos outros não sabendo 
distinguir entre política e amizade, o que é visto diariamente em redes 
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e já está no tempo da classe política tomar uma atitude, até porque cada um 
de nós tem o seu partido, um lado, uma ala, o interesse de ser novamente 
reeleito. Prosseguindo na sua fala, o Presidente da Mesa disse que aceita o 
contraditório, pois quando apresenta alguma Proposição acata o voto 
contrário sem criar ressentimento ou mágoa, porém, ficou triste com o que 
viu hoje no Plenário, um Projeto que veio para beneficiar uma Associação 
com relevantes serviços prestados a Missão Velha(CE) e a bancada da 
oposição se retirou sem mesmo ouvir os representantes do Executivo e da 
Associação presentes na Tribuna. Continuando, o Mandatário da Casa fez 
lembrar aos demais Pares a origem da Entidade Ana Roberto composta por 
uma família respeitada e respeitosa que tem feito muito por Missão 
Velha(CE), citando o trabalho prestado pelos irmãos na área de saúde 
através de Dr. Francisco Gidalberto, Gilberto Pinheiro (in memorian), Dr. 
Montiny, Dr. Jairo, Dr. Tardiny, Dra. Robertina, como também em outros 
setores, não esquecendo de .Zezinho Rodrigues, Socorro Pinheiro, D. Roberta 
e a Assistente Social Luciana, pois são pessoas de peso com uma grande 
representatividade na comunidade de Missão Velha(CE), Para concluir o 
assunto e o seu tempo determinado no vigente RI da Casa, o Presidente da 
Mesa exemplificou através das atitudes extremistas que estão se tornando 
corriqueiras em nosso País o avanço do radicalismo em ninguém querer 
aceitar o contraditório, mas, política e democracia não vivem disso, política é 
uma ciência bonita e sabia para construir uma sociedade inteligente e de 
trazer benefício para ela. Democracia é respeitar o outro e ter a oportunidade 
de ser respeitado, não vamos aqui levar ao extremo as nossas atitudes e 
situações até porque tudo na vida passa, então, não vamos radicalizar as 
coisas aqui dentro. 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, vi dvidmnf 	int Miççn 
Velha(CE), 06 de novembro de 2019. 

José Nai6íi Macedo Costa 
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