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Ata da 38a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Missão 
Velha, Estado do Ceará, 20  Período Legislativo do ano 2019 
https:I/www.facebook.com/camaramissaovelha/vjdeos/25589072  11100637/ 

Aos 27 (vinte) 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 - l 
Secretário, Alberto Pinheiro Roberto - 20 Secretário, Antônio 
Rodrigues Roberto, Francisco de Assis Borges Landim, Francisco 
Rafael Tavares de Luna, George Fechine Tavares, José Divanildo de 
Andrade, José Rolim Filho e Orlando Antônio Pereira. Os Vereadores 
.eviu Antônioiu Macedo .amuia v  r nviu :iiva  `Voasques  

justificaram as ausências. 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: Ofício para o 100  Distrito Operacional do 
DER/Ce solicitando uma solução sobre a passagem de pedestres na na 
CE/293; Recuperação da estrada rural de acesso aos Sítios Olho D'água de 
Fora e Pau DTarco; Instalação de luminárias na estrada denominada Trilha do 
Rosário de Fátima, localizada no Sítio Pontal da Serra como também nas 
localidades dos Sítios Barreiras, Tabuleiro, Forquilha, Canta Galo, Covão, 
Juazeirinho e Tapera; Ofício endereçado aos órgãos de segurança pública 
situados em nossa cidade pedindo providencias contra o uso abusivo de som 
automotivo no Distrito de Jamacaru durante os finais de semana. 
REQUERIMENTOS VERGAIS: Ver. José Rolim Filho: Ofício para o 
Secretário Municipal de Agricultura pedindo o número do protocolo solicitado 
pela empresa responsável pela obra de abastecimento d'água na localidade 
do Sítio Serra do Mãozinha junto a empresa ENEL; Ofício para a 
Superintendência Estadual do Meio Ambiente solicitando urgência na 
liberação das licenças ambientais referentes a obra de abastecimento d'água 
na localidade do Sítio Serra do Mãozinha. Ver. Cícero Meneses Macedo: 
Ofício endereçado ao setor jurídico do Poder Executivo solicitando 
informações acerca da atual situação de dois (02) imóveis doados a 
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Associação dos microempresários de nosso Muntcípo. Ver. ORDEM DO 
DIA: Foram submetidos ao crivo do Pleno da Casa do Povo, os 
Requerimentos escritos e verbais apresentados no Expediente Legislativo, os 
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José Dh,aníldo de Andrade: saudou a todos, o Edil deu inicio a sua 
participação comentando sobre a preocupação do Colega José Rolim Filho no 
tocante a obra de abastecimento d'água no Sítio Serra da Mãozinha, haja 
vista, que o mesmo é um Parlamentar atuante e ao longo do seu mandato se 
atenta com os problemas do nosso Município, sobre a ação do abastecimento 
ora em questão, é uma empreendimento proveniente de recursos federais, 
conseguidos, na época, através do Senador Eunício Oliveira que teve o seu 
começo neste ano. Continuando no assunto, o Vereador José Divanildo falou 
também sobre as pendencias que surgem ao longo da execução da obra, 
porém, todos os esforços estão sendo empreendidos, seja com a licença 
ambiental expedida pela SEMACE, seja com a outorga despachada através da 
COGERH, o Município não deixou de tratar desses empecilhos conforme 
palavras do Prefeito Diego Feitosa que sempre aborda o assunto com o Dep. 
Guilherme Landim até porque a burocracia existente na legiSlação é grande, 
exemplificando a obra do canal do Rio São Francisco que até a presente data 
carece de algumas licenças para ser concluído. Para encerrar o assunto, o 
Parlamentar Divanildo enalteceu a preocupação, não somente do Colega José 
Rolim, mas de todos os demais Parlamentares porque o mérito não é do 
Prefeito ou do Vereador vai servir para toda a comunidade que está ansiosa 
em ter água encanada embora não deixando de relatar a demanda da 
energia elétrica de responsabilidade da empresa ENEL. O Vereador José 
Rolim Filho aparteou o Colega para pergunta-lhe sobre a liberação dos 
recursos da obra, o Edil Divanildo disse que sobre esse assunto não tinha 
como repassar uma informação mais precisa, porém, toda a verba destinada 
à realização do serviço está em conta. Terminando o seu tempo regimental, 
o Vereador ora com a palavra falou sobre o inicio calçamento no loteamento 
Granvile, assunto bastante debatido nesta Casa, e por ocasião de uma visita 
ia foco, o orador mencionou o fato de ter ouvido criticas de alguns moradores 
dizendo que a obra começou no momento errado devido à proximidade da 
quadra invernosa, palavras que foram rebatidas pelo Edil até porque as 
coisas não são como a gente sempre quer, existem as dificuldades, mas o 
objetivo é fazer o calçamento o mais rápido possível, sonho de todo morador 
daquela localidade. Em tempo, pediu a Deus pelo restabelecimento da saúde 
dos Senhores: Francisco Paulo e Aétio Vasques, pais dos Vereadores Eduardo 
Honorato e Hernesto Vasques respectivamente. Ver. Cícero Meneses 
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sua participação na Sessão de hoje parabenizando os residentes do 
Loteamento Granvile por ocasião do inicio da pavimentação naquela 
localidade., pois a mais de 01 (um) ano era reivindicada através de 
moradores e Parlamentares, principalmente Eduardo Honorato, José Nairton 
e Francisco Rafael, uma solução para o referido problema bastante debatido 
nas Sessões, imprensa e redes sociais. Prosseguindo na sua fala, o Edil 
também enalteceu a perfuração de vários poços profundos em diversas 
localidades da zona rural do nosso Município, fruto do trabalho de pessoas 
opositoras a atual Gestão, geralmente tachadas por não quererem ajudar a 
Administração, sendo eles, os Vereadores e as lideranças que estiveram 
presentes no gabinete do Superintendente da SOHIDRA juntamente com o 
Dep. Leonardo Araújo bem como o empenho do Dep. Federal André 
Figueiredo, não deixando de agradecer o compromisso cumprido pelo 
Governador Camilo Santana e, em tempo o Vereador Cícero Meneses foi 
enfático ao falar que a situação trabalha em prol do povo, a oposição 
também está fazendo muito, deixando o mérito do reconhecimento para o 
eleitorado missãovelhense. Continuando no seu tempo regimental, o Edil 
mencionou outro assunto bastante debatido neste Poder, a iluminação 
pública, em recente visita a comunidade do Sítio Saco, região do Distrito de 
Missão Nova, notadamente a deficiência do serviço se prolonga com o 
tempo, uma verdadeira caixa preta que um dia vai ter que ser aberta, mais 
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uma prestação de contas condizente afirmou o Edil em seu discurso. 
Prosseguindo com sua fala, o Parlamentar da base do PDT no Legislativo 
Municipal trouxe novamente aos microfones do Plenário, a preocupação ora 
existente com os moradores do Sítio Passagem de Pedra, no tocante a 
travessia de um lado para o outro na CE-293, haja vista a divisória de 
concreto que separam as duas pistas está causando transtorno para quem se 
utiliza de transporte coletivo, problema até agora não visto na entrada do 
Sítio Brejínho em Barbatha(CE), e na ocasião, o Edil pediu para os Colegas da 
base situacionista conversarem com o Prefeito Municipal a fim de resolver a 
situação prejudicial àqueles moradores como também não deixou de cobrar 
os demais Parlamentes, porque o atual corpo legislativo obteve votos na 
região acima citada e, aproveitando o assunto, o Vereador Cícero Meneses 
exigiu da empresa responsável pela duplicação, melhorias com a sinalização 
nos dois sentidos: horizontal e vertical e em tempo, engrandeceu as recentes 
conquistas do Clube de Regatas Flamengo corroborando com as palavras do 
Colega José Divanildo. Vera Eduardo Honorato Paulo: cumprimentando a 
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todos, o Parlamentar líder do PT na Câmara Municipal apresentou vários 
assuntos durante a sua participação na Sessão de hoje, iniciando sobre o 
discursos dos Vereadores José Rolim e José Divanildo, no tocante a 
população residente no Sítio Serra do Mãozinha que está prestes a ser 
beneficiada com um sistema de abastecimento d'água onde o mais 
importante agora é unir forças para buscar benfeitorias pois além da referida 
localidade, existem outras sofrendo com a falta de acesso a água. Dando 
seguimento no assunto, o Edil falou novamente sobre a importância do Poder 
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acelerar e agilizar a emissão da licença ambiental da SEMACE como também 
a outorga da água pelo ente estadual COGERH até porque uma obra de 
tamanha envergadura proveniente do Programa Agua Para Todos que 
beneficia uma série de comunidades em Missão Velha(CE) é preciso haver 
um maior engajamento para o quanto antes o povo ser beneficiado com 
água em suas torneiras e isso é possível devido os órgãos emitentes das 
licenças pertencerem ao Governo do Estado do Ceará. Prosseguindo com 
mais um assunto, o Sindicalista Eduardo Honorato falou sobre o poder 
ci,nfjrI-h;ri ru i 	Cc Fm ri nrlr hrr* (rii 	 mnd d cdrki 
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parabenizando o corpo legislativo que se dedicou a causa da pavimentação 
do Loteamento Granvile em conjunto com seus moradores que buscaram o 
que é de direito da população, pois o serviço já começou a ser executado. 
Continuando com seu discurso, o 10 Secretário da Mesa Diretora falou 
também sobre o problema ora existente com os nossos agricultores, a 
liberação do seguro constante no Programa Garantia Safra, onde o nosso 
Município, através de relatórios técnicos, teve percas significativas nas 
plantações do corrente ano, deixando os rurícolas numa situação calamitosa 
e em tempo, lamentou a não inclusão de Missão Velha(CE) na relação de 
cidades beneficiadas fazendo-se necessário haver uma união de forças 
através dos poderes constituídos simultaneamente com o movimento sindical 
e as entidades de assistência técnica porque não é aceitável de forma 
alguma o desmando do Governo Federal em relação a esse benefício. O 
Vereador José Divaniido aparteou o debate para falar sobre esse mesmo 
assunto, dizendo que faz parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural Sustentável e que na próxima sexta feira haverá a homologação do 
cadastramento dos agricultores no referido programa edição 2018/2019, 
porém, os participantes catalogados em 2017/2018 não obtiveram retorno 
por parte do Governo Federal, embora, o trabalhador rural, o Município e o 
Governo Estadual quitaram com suas obrigações e isso é lamentável porque 
desde ano de 2002 (dois mil e dois) nunca aconteceu um fato semelhante, 

Rua Padre Cícero, sln°. - Bairro Centro - Missão Velha - CE CEP 63200-OO 	4 
Fone!Fax: (88) 3542-1116! E-mail: camaramissaoveIhapmaiI.com  

Site: www.camaramissaovelha.ce.gov.br  



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
ESTADO DO CEARÁ 

PALÁCIO JOSÉ CORREIA LIMA 
CN PJ: 12477337/0001-73 

um verdadeiro desrespeito e falta de compromisso do Presidente Bolsonaro 
com o agricultor nordestino. Voltando a falar, Eduardo Honorato não deixou 
de mencionar mais uma vez a problemática com a mureta de concreto que 
separam as duas faixas na CE-293, mais precisamente na localidade do Sítio 
Passagem de Pedras até porque existe um tratamento diferenciado em 
relação ao Sítio Brejinho em Barbalha(CE), a mesma rodovia, a mesma obra, 
e o que nos falta é uma representação de força junto ao Governo do Estado, 
pois quem sai perdendo é a população. Para concluir sua participação na 
Sessão de hoje, o Parlamentar Eduardo Honorato lamentou a política de 
desvalorização salarial do atual Governo Federal, o salário mínimo a cada dia 
sofre com reduções e a previsão para o próximo ano, com a correção através 
do índice da inflação, praticamente não existe possibilidade de aumento real 
penalizando o trabalhador que na sua grande maioria é assalariado. O 
Vereador George Fechine pediu um aparte para dizer que é melhor ir se 
acostumando com baixos salários, faltas de vagas nas universidades públicas, 
o chamado arroxo, esse é o proposito do atual Governo Federal. Retornando 
a falar, o Sindicalista Eduardo concordou com as palavras do Colega embora 
ressaltando que ninguém nunca deve perder a capacidade de se indignar 
com a atual reaHdade das coisas. Ver. José Naírton Macedo Costa: 
saudando os presentes, o Presidente da Mesa fez uso do seu tempo 
regimental para apresentar diversos assuntos de ordem coletiva, iniciando 
então falando sobre o corte na previsão de reajuste do salário mínimo para o 
exercício de 2020 (dois mil e vinte), e em tom de protesto, lamentar o 
arrocho salarial proposto pela política econômica do atual Governo Federal, 
em contrapartida, uma boa notícia, pois tivemos duas noites com chuvas que 
minimizaram a falta do líquido principalmente na zona rural como foi 
exemplificado no Sítio Serra do Mãozinha aonde a chuva foi suficiente para 
coletar água nas cisternas e aproveitando a ocasião, o Edil José Nairton falou 
que vai até a regional cariri da empresa ENEL a fim de buscar informações 
sobre o pedido de ligação da energia elétrica no sistema de abastecimento 
d'água do referido Sítio, assunto também bastante debatido durante as 
Sessões da Câmara. Prosseguindo, o Parlamentar fez um convite para os 
demais Colegas a fim de fazerem uma visita no Hospital Geral da nossa 
cidade, pois está havendo uma reforma e logo mais no mês de janeiro estará 
funcionando o centro cirúrgico com equipamentos de ponta que tem como 
objetivo melhorar cada vez mais o atendimento a nossa população. Dando 
seguimento, o Presidente não deixou de mencionar o inicio da pavimentação 
do Loteamento Granvile ou simplesmente loteamento de Maia como também 
agradecer o atendimento de imediato do Chefe do Escritório local da 
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CAGECE, o Sr. Bruno Granjeiro, que disponibilizou uma equipe para 
acompanhar os trabalhos iniciais de retirada de material das ruas, até porque 
a máquina poderia danificar as ligações da rede de abastecimento do referido 
residencial e por ocasião da obra em andamento, era visível a satisfação dos 
moradores agradecendo o benefício. Prosseguindo, agora foi a vez da 
iluminação pública onde o Mandatário do Legislativo disse ter ido de encontro 
ao setor responsável do Município apresentando demandas principalmente 
nas localidades adjacentes do Distrito de Missão Nova, pedindo para o 
funcionário responsável pela reposição das lâmpadas fazer um levantamento 
durante a noite marcando os postes que necessitam de reparos, em tempo, 
aproveitando a oportunidade, o Vereador Nairton Macedo deu a boa notícia 
sobre o Loteamento Preto de Lourdival que também vai ser beneficiado com 
obras de pavimentação em contrapartida cobrou o cumprimento da 
legislação pelo Poder Executivo, haja vista a abertura de mais um loteamento 
na nossa cidade sem infraestrutura básica e amanhã, em vez de cobrar ao 
proprietário que vendeu os lotes, as pessoas vão reivindicar da 
Municipalidade a fim de resolver ou sanar um problema que não é da 
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loteamentos não é acatada, deixando o povo sem água, energia elétrica, 
pavimentação e o percentual estabelecido da área institucional verde para o 
Município. O Vereador Eduardo Honorato pediu um aparte para falar que 
todos os problemas referentes a loteamentos e infraestrutura de um modo 
geral poderiam ter sido resolvidos através da implantação do Plano Diretor 
que tem como objeto disciplinar o uso e ocupação do solo em nossa cidade 
como também o cumprimento da Lei Municipal do ano de 2016 (dois mil e 
dezesseis), pois no futuro vai acarretar mais prejuízos. Voltando a falar, o 
Presidente daMesa agradeceu o aparte do Colega no assunto e logo em 
seguida encerrou sua participação na Sessão lamentando a falta de 
fiscalização até porque com a imensidão de loteamentos nos arredores da 
nossa cidade, somente 02 (dois) são devidamente legalizados no setor de 
urbanismo da Prefeitura. 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 devidamente assinada. )lissão 
Velha(CE), 27 de noyembro doe 22-001199 
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