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Ata da ia  Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Missão 
Velha, Estado do Ceará, 10  Período Legislativo do ano 2022. 
https://www.facebook.com/1  1 0047749200765/videos/1 148601269209999 

Aos 26 (quinze) dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e dois (2022), 
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: Hernesto Silva Vasques - Vice-Presidente, 
Juarez Darlan Landim Barros - 10  Secretário, Francisco de Assis 
Borges Landim - 20  Secretário, Eduardo Honorato Paulo, Enoque 
Leite de Oliveira Neto, Inácia Arrais de Alencar Silva, Macielie 
Dantas Brandão Macêdo, Marley Macedo Ribeiro de Oliveira e 
Vaneuson Pereira Araújo. Os Vereadores: José Nairton Macêdo 
Costa-Presidente, Francisco Rafael Tavares de Luna, George Fechine 
Tavares e José Levi Almeida Macêdo justificaram suas ausências. 
Iniciando os trabalhos presenciais com a recitação de um Pai Nosso e uma 
Ave Maria, em seguida foi realizada a chamada nominal dos Vereadores e 
havendo número suficiente, foi declarada aberta a reunião com a 
concomitante aprovação das Atas das Sessões Extraordinárias realizadas no 
dia 24 (vinte e quatro) próximo passado. EXPEDIENTE: 
REQUERIMENTOS ESCRITOS: Ver. Eduardo Honorato Paulo-PDT: 
Ofícios direcionados ao Chefe do Poder Executivo Municipal pedindo a 
realização de serviços conforme redação apresentada nos expedientes. 
REQUERIMENTOS VERBAIS: Ver. Enoque Leite-PDT: Ofício direcionado 
ao Gestor Municipal solicitando empenho quanto a recuperação da CE-153, 
no trecho compreendido entre a cidade de Missão Velha(CE) e o Distrito de 
Jamacaru; Ofício endereçado a SEINFRA pedindo a substituição de lâmpadas 
queimadas nas localidades do Sítio Riacho Seco e Coité, zona rural do 
Município. Vera  Macielie Macêdo-MDB: Ofício para a SEINFRA pedindo 
agilidade na coleta de resíduos sólidos nas ruas da nossa cidade como 
também a recuperação da malha viária de acesso à zona rural, 
principalmente para os Distritos do Quimami e Missão Nova; Ofício destinado 
a Secretaria Municipal de Saúde solicitando a reposição de material 
odontológico nos consultórios das UBS's de nosso Município como também 
um instrutor para a Academia de Saúde do Distrito de Missão Nova; o fluxo 
da Unidade de Covid-19, o Plano de Contingência no Combate ao Covid-19; o 
Plano de Contingência das arboviroses do corrente ano. Ver. Eduardo 
Honorato Paulo-PDT: Ofício direcionado a SEINFRA pedindo a reposição 
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de lâmpadas nas localidades rurais dos Sítios Pintado 1 e II, Chiqueiro das 
Cabras e assentamento do Sítio Salobra bem como na Av. José Sobreira da 
Cruz; Ofício para o Chefe do Poder Executivo solicitando informações a cerca 
do consorcio do aterro sanitário da macrorregião do Cariri; Reforma do 
trecho compreendido (ladeira) da estrada que liga as comunidades da 
Gameleira de São Sebastião ao Aleixo. Vera Marley MacêdoPDT: Ofício 
destinado ao Professor Marcelo Rolim Moreira parabenizando-o pelo 
lançamento do segundo volume do livro: Escrever Bem, Que Mal Tem? Ofício 
parabenizando o Padre Antônio Luiz em virtude da conclusão do serviço de 
pintura da Paroquia de São José; Ofício destinado a SEINFRA pedindo o 
planejamento objetivando realizar serviço de manutenção na rede de 
iluminação pública na zona urbana como também a recuperação dos acessos 
viários rurais de nosso Município; Ofício enaltecendo a Gestão Municipal em 
virtude da reabertura do Centro de Covid-19 em nossa cidade. Ver. 
Francisco de Assis Borges Landim-MDB: Ofício de pesar endereçado aos 
familiares (filhos) de D. Iolanda Dantas Ribeiro, falecida recentemente em 
nosso Município; Ofício para a SEINFRA solicitando a realização de serviço de 
manutenção na iluminação pública nas ruas do Distrito de Jamacaru como 
também a limpeza urbana no quesito capinação. ORDEM DO DIA: Foram 
submetidos à discussão e posterior votação todos os Requerimentos 
apresentados no Expediente Legislativo, obtendo a unanime aprovação do 
Colegiado Parlamentar. PALAVRA FACULTADA: O rito regimental seguinte 
prosseguiu com a participação dos Representantes do Povo, iniciando então 
com a palavra do Ver.. Eduardo Honorato Paullo-PDT que após sua 
saudação inicial, desejou produtividade nos trabalhos legislativos do corrente 
exercício de 2022 (dois mil e vinte e dois), prosseguindo, o Edil falou sobre 
diversos assuntos, pautando o Plano Diretor para o nosso Município a 
ferramenta primordial para uma ocupação ordenada do nosso solo bem como 
o crescimento urbano de acordo com a legislação vigente, outro tema 
discursado foi o aterro sanitário da região do Cariri na qual Missão Velha(CE) 
faz parte do consórcio, vale salientar que esse empreendimento vem se 
arrastando ao longo do tempo, o que levou o Parlamentar Eduardo Honorato 
a solicitar informações junto do Poder Executivo sobre a atual situação. 
Concluindo sua participação, o Vereador Sindicalista dissertou sobr 
problemática em que a burocracia estar emperrando a liberação 
financiamentos do agr0am1q0, fazendo referencia no âmbito local. Em a 
contínuo, a palavra foi ocupada pela Vera  Inácia Arrais de Alencar Silva-
MDB que foi breve na sua participação desejando a todos, votos de 
prosperidades neste início de ano legislativo principalmente bênçãos divinas 
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na vida de cada família de Missão Velha(CE). Após a atuação da 
Parlamentar, a voz feminina no Plenário continuou altiva, a Vera  Maciefle 
MacêdoMDB fez uso do microfone para apresentar o seu esclarecimento 
referente à sua ausência nas Sessões Extraordinárias ocorridas na segunda 
feira passada, dia 24 (vinte e quatro) do corrente ano e, para concluir o Vera 
Hernesto VasquesMDB, vice-presidente da Casa, hoje, coordenando as 
funções legislativas, apresentou suas saudações iniciais, ocupando então o 
espaço oral assegurado pelo vigente Regimento Interno para falar, 
principalmente, sobre as demandas existentes na área da saúde pública, 
cobrando empenho na resolutividade dos problemas, que segundo o Edil, 
existem e são recorrentes contestando também a propaganda apresentada 
pelo Município de que tudo estar as mil maravilhas. Sem oradores e nada 
mais havendo a tratar, o Sr. Vice-Presidente deu por encerrado os trabalhos, 
do que para constar, eu, Juarez Darlan Landim Barros, como 10  Secretário fiz 
digitar a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai 
devidamente assinada. Missão Velha(CE), 26 d- . e de 2022. 
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Hernesto Silva Vasques / 'Juarez Darlan Landim Barros 

Vice-Presidente 10 Secretário 
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