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Aos 13 (treze) 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: REQUERIMENTOS 
ESCRITOS: Ver. Eduardo Honorato Paulo: Ofícios para o Chefe do Poder 
Executivo Municipal, fazendo-se acompanhar de cópias para diversas 
Secretarias Municipais, a saber: Prestação de contas da do transporte escolar 
referente os anos de 2018 (dois mil e dezoito) e 2019 (dois mil e dezenove), 
contendo as informações de acordo com a redação do Expediente; Planilha 
com os valores gastos na manutenção das escolas da rede básica de ensino; 
Manutenção na rede de iluminação pública da Vila da Cachoeira; Serviço de 
abastecimento com caminhão pipa para atender as seguintes comunidades: 
Sítio Pinheira, Sítio São João e Sítio Pontal da Serra; Cópia do contrato de 
concessão de uso e seus aditivos referentes ao Mercado José Macedo 
Santana; Relação dos processos de aprovação dos loteamentos abertos em 
nossa cidade nos últimos 10 (dez) anos; Informações sobre a realização de 
serviço de pavimentação em ruas do Loteamento Granvile e no Bairro Novo 
Milênio; Cópia do contrato de concessão com a empresa F. Eventos para uso 
de exploração do Parque de Eventos o Pinheirão; Processo licitatório, capa a 
capa, da contratação de empresa responsável pela coleta do lixo em nosso 
Município; Planilha contendo os valores disponibilizados com o pagamento de 
precatórios desde o ano de 2017 (dois mil e dezessete) até a presente data; 

1.. 	Notas fiscais de aquisição de combustíveis junto a pessoa jurídica Fechine/ 
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Fechine Ltda; Informação acerca do andamento da construção de uma 
Unidade Básica de Saúde localizada no povoado da Santa Teresa; Relatório 
sobre a situação da pavimentação nas ruas da nossa cidade conforme texto 
contido no Requerimento; Dados sobre a situação financeira do nosso 
Município, no tocante aos índices com folha de pagamento; Planilha 
informativa contendo a relação dos veículos pertencentes a frota do 
Município bem como a situação de cada um; Informações acerca da 
quantidade de profissionais de enfermagem que fazem parte do Programa 
Estratégia da Saúde da Família bem como alguns critérios contidos na 
redação do Requerimento; Justificativa sobre o não pagamento do incentivo 
financeiro para os agentes de combates as endemias bem como o não 
pagamento do benefício de insalubridade para os agentes comunitários de 
saúde; Relação dos exames de imagem (ultrassom) disponibilizados 
gratuitamente para a nossa população no Hospital Geral de Missão 
Velha(CE); Ofício endereçado para a coordenação do Procon em nossa região 
pedindo informações sobre a fiscalização objetivando combater a prática 
anticompetitiva que ocorre há anos referente ao paralelismo no preço de 
revenda de combustíveis. REQUERIMENTOS VERBAIS: Ver. Francisco 
Rafael Tavares de Luna: Ofício endereçado a Secretaria Municipal de 
Saúde solicitando a regularização do atendimento médico no PSF XVI bem 
como atendimento odontológico; Ofício destinado a Secretária do Trabalho e 
Assistência Social pedindo com urgência a reabertura da cozinha comunitária 
para atendimento de pessoas carentes do nosso Município; Ofício para o 
setor de urbanismo de nossa cidade pedindo a realização de serviço de 
capinação nas ruas do Conjunto Gildo Rodrigues Brandão como também a 
recuperação da pavimentação. Ver. José Rolim Filho: Ofício para o setor 
responsável pela iluminação pública da Prefeitura Municipal solicitando o 
reparo de diversas luminárias localizadas nas ruas do Loteamento Preto de 
Lourdival; Ofício para a Secretaria de Infraestrutura pedindo a colocação de 
camada asfáltica na estrada de acesso ao Sítio Serra do Mãozinha, zona rural 
do nosso Município; Ofício para o Gestor da Pasta da Infraestrutura 
agradecendo os serviços de pavimentação e abastecimento d'água na Vila 
Joaca Rolim do Distrito de Missão Nova, Expediente de igual teor para o 
empresário Maia Neto por ter disponibilizado uma gleba de terra para 
perfuração do poço na localidade acima mencionada. Ver. Georae Fechine 
Tavares: Ofício para o Gestor da Secretaria de Infraestrutura solicitando a 
recuperação da pavimentação localizada na Rua Dom Bosco, confluência com 
a Rua Des. Juvêncio Santana corno também no entorno da Praça Cristo Rei 
de nossa cidade. Ver. Eduardo Honorato Paulo: Ofício para o Chefdo 
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Poder Executivo fazendo-se acompanhar de cópia para a Secretária de 
Educação pedindo esclarecimentos sobre o atraso no pagamento dos 
fornecedores do PNAE, pois as informações advindas dos agricultores, o 
atraso já chegou ao quarto mês; Ofício para o Gestor do setor de urbanismo 
solicitando a realização de coleta de lixo na localidade da Baixa do Quaresma, 
zona suburbana da nossa cidade. Ver. José Nairton Macedo Costa: Ofício 
para o Sr. Prefeito solicitando do mesmo a recuperação da pavimentação 
asfáltica da Rua São Francisco confluência com a Av. Luiz Maia nas 
proximidades do Posto de Combustíveis bem como o calçamento em 
paralelepípedo na Rua Eliziário Gomes Leitão, tendo como ponto de 
referência o Escritório da EMATERCE. Ver. Cícero Meneses Macedo: Ofício 
solicitando do Prefeito Municipal serviço de esgoto nas proximidades da Praça 
das Missões objetivando o escoamento da água acumulada durante o período 
das chuvas, um problema que vem se arrastando ao longo de vários anos. 
ORDEM DO DIA: Foram submetidos ao crivo do Pleno da Casa do Povo, os 
Requerimentos escritos e verbais apresentados por ocasião do Expediente 
Legislativo, pelos quais foram aprovados por unanimidade dos Parlamentares 
presentes na Sessão. Antes de facultar a palavra, o Presidente da Mesa 
Diretora convocou uma reunião para a próxima segunda feira, a partir das 
16h00min na Sede deste Poder, com os Líderes das Bancadas, tendo como 
pauta a Lei Orçamentária Anual que será submetida em primeira votação na 
próxima Sessão Legislativa. PALAVRA FACULTADA: Ver. Cícero Antônio 
Macedo Santana: saudou os presentes, o Parlamentar foi breve nas suas 
palavras falando que representa com fidelidade a região do Distrito de Missão 
Nova, ao tempo em que parabenizou o Prefeito Diego Feitosa pelo início das 
obras de pavimentação na localidade da Vila Joaca Rolim, um 
empreendimento bastante almejado pela população daquela região, embora 
seja mais um benefício, o Edil reconhece que tem muito a ser feito por 
aquele Distrito e na ocasião do seu discurso agradeceu em nome da 
comunidade o trabalho ora em andamento. Ver. Francisco Rafael Tavares 
de Luna: saudando a todos, o Líder Pedetista começou sua participação na 
Palavra Facultada de hoje parabenizando uma ação realizada pelo Colega 
Vereador José Rolim Filho, no tocante, o benefício direto para as 
comunidades dos Sítios Coqueiro e Jerimum bem como ao Distrito de Missão 
Nova, pois o mesmo foi responsável pela abertura de uma passagem por um 
bueiro existente sob a rodovia duplicada CE-293 onde um dos lados fica 
situado em um terreno de sua propriedade e que facilitará em muito o 
transito de quem se locomove por aquela região. Prosseguindo, o Edil 
apresentou suas justificativas sobre os Requerimentos solicitados no 
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Expediente, iniciando pelo pedido da reabertura da cozinha comunitária para 
atender a população mais necessitada da nossa cidade e na época em que 
foi Vice Prefeito houve uma ampliação do referido equipamento público 
localizado na sede da Secretaria do Trabalho e Assistência Social e essa 
reivindicação advém das pessoas mais desprovidas de Missão Velha(CE) pois 
a atual Administração fechou as portas para o povo carente, a outra alegação 
é sobre a falta de atendimento médico e odontológico no PSF XVI deixando a 
população descoberta de um serviço tão essencial e ao procurar atendimento 
em outra UBS os mesmos não são atendidos porque não pertencem ao setor 
e isso é inaceitável. O Parlamentar Cícero Antônio Macedo Santana pediu um 
aparte para falar que entrou em contato com a Secretária de Saúde e ela 
disse que o PSF XVI tem atendimento clínico regular, apenas o médico se 
ausentou por 01 (um) dia. Voltando a falar, o Vereador Francisco Rafael 
disse que o problema existente é na UBS acima mencionada, pois o médico 
falado pela Secretária atende no PSF 1 que funciona no mesmo prédio e em 
tempo convidou o Colega Cícero Antônio Macedo para juntos fazerem uma 
visita in loco a fim de tirar dúvidas até porque as informações foram 
repassadas pela população residente pertencente ao setor dos postos ora em 
discussão. Para concluir seu discurso, o Parlamentar Rafael Moreira ressaltou 
a importância de o funcionalismo público receber seus proventos em uma 
instituição bancária aqui em Missão Velha(CE), mais precisamente no Banco 
Bradesco devido o Banco do Brasil não está trabalhando com valores até a 
presente data, embora já venha de diversas administrações passadas o 
convênio com o Banco do Brasil, o deslocamento dos servidores até 
Barbalha(CE) vem afetando a economia do nosso Município, então, o Edil 
pediu para o Gestor do Município empenho em transferir o pagamento da 
folha funcional para a instituição bancária em funcionamento na nossa 
cidade, o Banco Bradesco. Ver. Georcie Fechïne Tavares: 
cumprimentando a todos, o Parlamentar fez uso da palavra para comunicar 
sua presença na capital do Estado semana passada, na oportunidade 
estiveram presentes os Colegas Vereadores Cícero Meneses e Francisco 
Rafael e o vice-prefeito Dr. Lorim objetivando angariar recursos para o nosso 
Município, o órgão estadual visitado foi a SOHIDRA aonde foram 
recepcionados através do seu superintendente o Engenheiro Agrônomo Yuri 
Castro, vale ressaltar a presença do Dep. Estadual Leonardo 
Araújo junto da comitiva que também participou da audiência com o citado 
superintendente, cuja pauta apresentada constava a reivindicação, 
principalmente, de perfurações de poços profundos na região serrana de 
Missão Velha(CE) com o intuito de amenizar o sofrimento de diversas 
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comunidades que nos dias de hoje ainda sofrem com a falta desse precioso 
líquido em suas torneiras. Dando prosseguimento no assunto, o Parlamentar 
Líder da Minoria no Legislativo ressaltou o empenho dos seus Colegas 
Vereadores bem como o trabalho incansável do Dr. Rosemberg em prol do 
nosso Município, pois são ações dessa magnitude que motivam cada vez 
mais trabalhar em prol de Missão Velha(CE), o trabalho é duro e árduo, mas 
com perseverança, ações e atitudes, os resultados chegam. Em tempo, não 
se esqueceu de parabenizar a ação positiva do Colega Vereador José Rolim 
Filho mencionada anteriormente pelo Edil Francisco Rafael. Vera Cícero 
Meneses Macedo: saudando os presentes, o Vice-Presidente da Mesa 
Diretora começou o seu discurso agradecendo a receptividade ocorrida 
semana passada na SOHIDRA através do seu superintendente, Dr. Yuri 
Castro, onde ficou praticamente acertada a perfuração de vários poços 
profundos em comunidades da zona rural do nosso Município. Dando 
sequência ao seu discurso, o Edil chamou atenção para um esgoto a céu 
aberto que está empossando água suja e exalando mau cheiro no entorno da 
academia de saúde no Distrito de Missão Nova, um verdadeiro descaso assim 
tachou o Vereador em seu discurso até porque é um problema de fácil 
solução, mas infelizmente os pequenos empecilhos se acumulam ao longo da 
atual Administração. Prosseguindo no seu tempo regimental, o Vereador 
Pedetista falou de um assunto apresentado na semana passada, concernente 
ao não recolhimento para as instituições bancárias dos empréstimos 
consignados em folha deixando o servidor impossibilitado de contrair novas 
concessões, porém, durante o decorrer da semana, o Parlamentar Cícero 
Meneses disse ter sido informado que a Prefeitura quitou um débito com o 
Banco do Brasil e a partir dos próximos dias serão liberados novos 
consignados para o funcionalismo. Para concluir o seu discurso, o Edil fez 
uma observação sobre a falta de representatividade política que o nosso 
Município vem passando, o assunto abordado foi sobre a duplicação da CE-
293, mais precisamente sobre a divisória de concreto ora em construção que 
separam as duas vias, pois em frente à entrada do Sítio Brejinho, na parada 
de transporte coletivo, já na vizinha Barba!ha(CE) foi deixado um espaço na 
mureta correspondente a passagem de uma pessoa e que tem como intuito 
facilitar o deslocamento dos transeuntes, o que não ocorre nas localidades 
dentro do território do nosso Município, como foi exemplificado pelo 
Vereador. Dando sequência no assunto, o Parlamentar Cícero Meneses, em 
seu discurso, disse que essa facilidade para a vizinha cidade vem de ações 
políticas ligadas ao Deputado representante maior de Barbalha(CE) Fernando 
Santana, e o que tem de representatividade por lá e infelizmente é o que nos 
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falta por aqui, inclusive estendendo a crítica nos deputados representantes 
das várias alas políticas votados aqui em Missão Velha(CE). Em tempo, 
parabenizou o Colega José Rotim Filho por ter viabilizado a passagem de 
motos e veículos pequenos abaixo da rodovia duplicada, remediando o 
problema do retorno para as comunidades próximas que antes estavam 
reivindicando uma solução. Vera Eduardo Honorato Pauto: 
cumprimentando a todos, o Edil Sindicalista iniciou o seu discurso 
enaltecendo a decisão do STF em julgar inconstitucional a prisão em segunda 
instância e somente após esgotar todos os procedimentos jurídicos possíveis, 
o chamado trânsito em julgado definido na nossa CF é que deverá haver a 
reclusão do condenado. Continuando, o Edil falou em diversos assuntos, 
lamentando a ausência no Plenário deste Poder do Secretário Municipal de 
Administração Isaque Evangelista Cruz que foi convocado para falar em 
iluminação pública e infraestrutura nos loteamentos e sequer mandou uma 
justificativa, e por ocasião da sua falta, o Edil requereu a tomada de medidas 
cabíveis pelo desrespeito do Secretário, pois as informações seriam para o 
conhecimento coletivo e não somente para esse Vereador. Em mais um 
assunto apresentado, agora foi à vez da reclamação dos agricultores 
fornecedores de produtos advindos da agricultura familiar para o cardápio da 
merenda escolar, o chamado PNAE, pois, segundo informações repassadas 
para o Vereador, há 04 (quatro) meses não tem nenhuma ordem de 
pagamento para os mesmos, atitude que de maneira alguma fortalece a 
nossa agricultura familiar ao tempo que lamenta o atraso, até porque o 
recurso já está devidamente disponibilizado na conta da Prefeitura. Dando 
seguimento na sua fala, o Sindicalista Eduardo Honorato fez uma breve 
explanação quanto à situação dos moradores do Sítio Passagem de Pedras, 
onde a entrada para a referida localidade fica nas margens da CE-293, e por 
ocasião da divisória de concreto, que tem como objetivo separar e 
proporcionar maior segurança entre as duas vias, está existindo um 
empecilho no tocante à locomoção dos moradores que ali residem, pois ao 
atravessar de um lado para o outro, as pessoas são obrigadas a pular a 
citada divisória ou então caminhar centenas de metros para que assim o 
façam principalmente quem utiliza o transporte coletivo, embora que 
problema análogo não acontece na entrada do Sítio Brejinho, no vizinho 
Município de Barbalha(CE) como foi amplamente falado pelo Vereador Cícero 
Meneses Macedo durante o seu discurso. Prosseguindo no seu tempo 
regimental, o 10  Secretário da Mesa Diretora fez um apelo ao Gestor 
Municipal quanto à coleta seletiva do lixo recolhido nas diversas localidades 
de nosso Município, o valor pago mensalmente para a empresa é um dos 
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mais altos já vistos na nossa região caririense em contrapartida, o serviço 
não é devidamente satisfatório, como exemplificado pelo Edil no Bairro Novo 
Milênio aonde não há varrição nas ruas e a coleta da localidade da Baixa do 
Tinguizeiro não está acontecendo com regularidade. Para concluir, o 
Sindicalista Eduardo Honorato fez novamente menção a soltura do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por ocasião do entendimento do STF 
sobre a prisão após condenação em segunda instância como também 
externou a insatisfação pelo não comparecimento do Secretário Isaque 
Evangelista. Ver. José Nairton Macedo Costa: cumprimentando os 
presentes, o Presidente da Mesa Diretora pediu para constar nos registros da 
Casa o nome da Sra. Maria Pinheiro que é odontóloga e filha do Vereador 
Rodrigues Roberto, pois, devido a um lapso de memoria não mencionou o 
nome da mesma na ocasião em que discursou na Palavra Facultada da 
semana passada. Continuando, o Edil usou boa parte do seu tempo 
regimental, para falar sobre a audiência pública ocorrida na ultima quinta 
feira próxima passada no Auditório deste Poder, estiveram ao seu lado os 
Vereadores Hernesto Silva Vasques e José Divanildo de Andrade 
representando o Legislativo Municipal e na ocasião foi amplamente 
apresentado o projeto de geração de energia eólica através da Empresa 
Serra do Mato que ocupará um percentual de 54,7% (cinquenta e quatro, 
vírgula sete por cento) do território do nosso Município, um empreendimento 
bastante proveitoso para o desenvolvimento local. Dando sequencia na sua 
fala, o Vereador José Nairton fez um resumo, ao longo da sua vida pública, 
da dedicação direcionada ao povo do Distrito de Missão Nova, uma série de 
benefícios com conquistas foram nominadas durante o seu discurso, sendo 
as principais: piçarramento do corredor de João da Mata; calçamento na Vila 
Novais; o asfalto na ladeira da Missão Nova; Iluminação na Vila da Pedra; 
pavimentação asfáltica na localidade conhecida como Chiqueiro das Cabras; 
início do calçamento no corredor de Antônio Batista Rolim e com certeza 
outros benefícios virão ao longo desse mandata como Parlamentar. Em 
tempo, fez seus agradecimentos ao empreendedor missãovelhense Maia 
Neto por ter doado uma área de terra para que fosse perfurado um poço 
profundo objetivando atender os moradores do Condomínio Nadir Rolim. O 
Parlamentar José Rotim Filho aparteou o Sr. Presidente para informá-lo que 
também é parte doadora na área de terra para a perfuração do poço na 
localidade acima citada. Dando prosseguimento, o Mandatário do Legislativo 
Municipal fez uma observação nos discursos dos Colegas que lhe 
antecederam, no tocante as conquistas anunciadas quanto a perfuração de 
poços e na ocasião ressaltou que em sua ultima viagem até a CapiI4o 
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Estado pleiteou junto ao Secretário Estadual Nelson Martins a iluminação da 
rodovia Maria Luzanira Ribeiro Dantas, a estrada para a cachoeira como é 
conhecida, um sonho prestes a ser realizado para ser dividindo com dois 
grandes incentivadores do esporte em Missão V&ha(CE), o empresário 
Francisco Rolim do grupo Santa Cecília e o maratonista Silvino. O Vereador 
Eduardo Honorato aparteou o Presidente Nairton Macedo parabenizando-o 
pela luta e também convidar todos os missãovelhenses a se fazerem 
presentes no próximo sábado, dia 16 (dezesseis) no Estádio Municipal 
Valdimiro Dantas para assistirem a final histórica do campeonato cearense 
intermunicipal onde a equipe do Juventude, formada por jovens daqui da 
nossa cidade é o nosso representante nesta decisão. Voltando a falar, o 
Parlamentar elogiou a equipe ora mencionada pelo fato dos seus atletas são 
filhos da terra, principalmente o seu Presidente, o popular Leia que é um 
abnegado, não mede esforços para levar a sua equipe e o esporte de Missão 
Velha(CE) como hoje, tendo a possibilidade de ser campeão. Sem oradores 
e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os 
trabalhos, do que para constar, eu, Eduardo Honorato Pauto, como 10 
Secretário fiz digitar a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, 
vai devidamente assinada. Missão Velha(CE), 13 de novembro-de 201 >,," 

>~ "C,, 4 
José 
	

Costa 
Presidente 
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