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Ata da 2a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Missão 
Velha, Estado do Ceará, 10  Período Legislativo do ano 2022 
https:I/www.facebook.com/1  10047749200765/videos/457018299486523 

Aos 02 (dois) dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte (2022), às 
15h00min1  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 - residente, Hernesto Silva 
Vasques - Vice-Presidente, Juarez Darlan Barros Landim -  10  
Secretário, Francisco de Assis Borges Landim - 20  Secretário, 
Eduardo Honorato Paulo, Enoque Leite de Oliveira Neto, Francisco 
Rafael Tavares de Luna, José Levi Almeida Macêdo, José Divanildo de 
Andrade, Macielie Dantas Brandão Macêdo, Marley Macedo Ribeiro 
de Oliveira e Vaneuson Pereira de Araújo. O Vereador George Fechine 
Tavares justificou a ausência. Iniciando os trabalhos com a recitação de 
um Pai Nosso e uma Ave Maria, em seguida, foi realizada a chamada nominal 
dos Vereadores e havendo número legal, foi declarada aberta a reunião 
concomitante aprovação, por unanimidade, da Ata da Sessão anterior. 
EXPEDIENTE: PROCESSO LEGISLATIVO N° 001/2022 DE AUTORIA 
DO VEREADOR FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA, DATADO DE 
26 DE JANEIRO DE 2022, CUJA EMENTA: DENOMINA A UNIDADE DE 
ENSINO, DA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; 
PROCESSO LEGISLATIVO N° 002/2022 DE AUTORIA DO VEREADOR 
JOSÉ NAIRTON MACÊDO COSTA, DATADO DE 02 DE FEVEREIRO DE 
2022, CUJA EMENTA: DENOMINA O LOGRADOURO PÚBLICO QUE 
INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROCESSO LEGISLATIVO N° 
00312022 DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ NAIRTON MACEDO 
COSTA, DATADO DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022, CUJA EMENTA: 
DENOMINA O LOGRADOURO PÚBLICO QUE INDICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS; PROCESSO LEGISLATIVO N° 00412022 DE AUTORIA 
DO VEREADOR EDUARDO HONORATO PAULO, DATADO DE 02 DE 
FEVEREIRO DE 2022, CUJA EMENTA: DISPÕE SOBRE O PROGRAMA 
MUNICIPAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO 
MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA(CE)L  E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
REQUERIMENTOS ESCRITOS: Bancada de Oposição ao Poder 
Executivo: Solicitação de antecedência da eleição para renovação da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal de Missão Velha, Estado do Ceará, para o biênio 
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2023/2024; Ver, Marley Macêdo-PDT: Ofício para o gabinete do Deputado 
Federal Célio Studart-PV em agradecimento a destinação de emenda 
parlamentar para aquisição de equipamento móvel (castra móvel) para o 
nosso Município; Ofício destinado a SEINFRA pedindo a realização de serviço 
de manutenção na rede de iluminação pública dos Sítios Lagoa da Pedra e 
Velame. Ver. Eduardo Honorato PauloPDT: Ofícios para o Chefe do 
Poder Executivo Municipal, fazendo-se acompanhar de cópias para diversas 
Secretarias da administração direta solicitando informações e apresentando 
demandas conforme redação no texto dos Expedientes. Vera Vaneuson 
Pereira de AraújoMDB: Ofício destinado a Gestão Municipal com cópia 
para a Secretaria Municipal de Saúde solicitando a realização de serviço de 
dedetização nas localidades rurais dos Distritos de Jamacaru e Gameleira de 
São Sebastião cujo objetivo é combater a proliferação do mosquito aedes 
aegypti. Vera  Inácia Arrais de Alencar Silva-MDB: Expediente referente a 
pedido de licença para tratar de assuntos de interesse particular, com fulcro 
no Nt 84, Inciso II do RI. REQUERIMENTOS VERBAIS: Vera Maciefle 
Macêdo-MDB: Ofício direcionado a Secretaria Municipal de Saúde pedindo 
agilidade na aquisição de tablets para os ACS como também a reposição do 
estoque de medicamentos básicos das farmácias dos PSFs. Vera Enoque 
Leite-PDT: Ofício endereçado a Gestão Municipal solicitando providências 
quanto ao serviço de roço lateral da rodovia asfáltica de acesso ao Distrito de 
Missão Nova; Ofício para a SEINFRA pedindo a realização de manutenção na 
iluminação pública da Rua Blandina Leite da Costa como também das 
comunidades rurais do Sítio Terra Dura e da Vila do Aleixo. Vera  Ináda 
Arrais de Alencar SilvaMDB: Ofício pedindo a capinação na Rua São José. 
Ver, Vaneuson PereiraMDB: Ofício para a SEINFRA pedindo o conserto 
das ruas do Distrito de Jamacaru. Ver. Francisco Rafael Tavares de Luna-
PDT: Ofícios para a SEINFRA solicitando as seguintes demandas: Recuperação 
da passagem molhada localizada no Sitio Arraial; Capinação nos equipamentos 
públicos do Distrito de Missão Nova; Recuperação da iluminação no entorno 
da Praça Padre Cícero; Ofício destinado a Secretaria de Saúde pedindo 
providências quanto ao conserto da cadeira odontológica do Sítio Arraial. Vera 
Eduardo Honorato Paulo-PDT: Ofícios para o Gestor do Município pedindo 
a realização de serviços de acordo com as demandas seguintes: Construção de 
posto de atendimento médico na localidade da Gameleira dos Machados; 
Recuperação da pavimentação das ruas do Conjunto Casemiro Farias; PL cuja 
ementa visa equiparar o piso nacional dos ACE; Reposição de luminárias no 
Sítio Escondido; Recuperação de pavimentação na Rua localizada na fachada 
posterior da E.E.F Joaquim Manoel Sampaio no Sítio Extrema. Ver. José Levi 
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Almeida Macêdo-PDT: Ofício para o Detran(CE) solicitando a instalação de 
equipamento de segurança (defensa) na curva localizada na rodovia asfáltica 
de acesso ao Distrito de Missão Nova - CE 096 - em virtude dos inúmeros 
acidentes relatados; Ofício destinado a SEINFRA solicitando a realização de 
serviço de recuperação do esgoto localizado na Av. Cel. José Dantas, tendo 
como ponto de referência a Clínica Prover; Reposição de lâmpadas na quadra 
poliesportiva localizada no povoado de Santa Teresa. Vera Marey Macêdo-
PDT: Requerimento para o Presidente da Mesa Diretora solicitando a 
confecção de placa dissertativa de inauguração do arquivo da Casa, contendo 
o nome de todos os Parlamentares da atual legislatura. Vera Francisco de 
Assis Borges LandmMDB: Ofício para o Prefeito Municipal pedindo a 
realização de serviço de manutenção da iluminação localizada na Av. Cel. José 
Dantas, perímetro rodoviário da nossa cidade como também de recuperação 
dos banheiros do Terminal Rodoviário. Ver, José Nairton Macêdo Costa 
PT: Ofício destinado a Secretaria Municipal de Saúde, pedindo com urgência a 
reposição, nas UBSs, dos medicamentos de uso contínuo para os pacientes 
portadores de diabetes, haja vista a imperiosa necessidade em que requer o 
tratamento. ORDEM DO DIA: Foram submetidos ao Pleno Legislativo todos 
os Requerimentos solicitados e, após consulta ao colegiado de líderes, foram 
aprovados por unanimidade. PALAVRA FACULTADA: Ver. Madey Macêdo 
PDT: Saudou a todos, o Edil iniciou sua participação agradecendo ao 
Deputado Federal Célio Studart-PV a liberação da emenda parlamentar para o 
nosso Município, haja vista, ter sido através do Edil que o Parlamentar 
disponibilizou esforços a fim de contemplar Missão Velha(CE) com uma verba 
para aquisição de equipamento denominado castramóvel. Prosseguindo com o 
seu discurso, o jovem Vereador pautou a importância da união entre os 
demais Pares na busca de angariar recursos para o Município, junto dos 
deputados que aqui são votados, independente de bandeira político partidária 
até porque o benefício é destinado para a população. Finalizando esse tema, 
Marley Macêdo disse que vai acompanhar todo o processo de ativação do 
equipamento, desde a licitação até sua operacionalidade. Dando seguimento, 
o Pedetista ora com a palavra fez menção as reformas nas unidades de ensino 
básico do Município, ressaltando o zelo e o compromisso do Prefeito Dr. Lorim 
com a educação de Missão Velha(CE), proporcionando mais qualidade no 
ensino e na aprendizagem objetivando também elevar os indicadores de 
aprendizado. Vera  Inácta Arrais de Aencar Sva-MDB: Saudou a todos, a 
Vereadora foi breve no uso da sua palavra, falando sobre o seu afastamento 
temporário para resolver assuntos particulares e em tempo desejou aos 
missãovelhenses votos de prosperidade no corrente ano como também rogou 
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a Deus o fim da pandemia do coronavírus. Ver. Eduardo Honorato Paulo-
PDT: Cumprimentou a todos, o Sindicalista começou o seu discurso falando 
sobre a Matéria de sua autoria apresentada durante o Expediente Legislativo, 
ou seja, o PL N° 004/2022 sendo mais um instrumento no fortalecimento da 
agricultara familiar conforme dissertado pelo mesmo. Dando continuidade, o 
Vereador fez uma breve explanação da sua vida de sindicalista, pautando em 
seguida o assunto referente à luta por melhores salários dos servidores do 
nosso Município, no tocante a reposição das perdas inflacionárias bem como o 
reajuste do piso nacional dos professores da rede municipal já devidamente 
publicado pelo Governo Federal, na ocasião, o Edil ressaltou a união da classe 
trabalhadora na busca de obter os benefícios merecidos. Vera Enoque Leite-
PDT: Saudou a todos, o Parlamentar foi breve ao fazer uso do microfone 
pontuando a ação da Secretaria de Jnfraestrutura no tocante a substituição de 
lâmpadas queimadas nas localidades dos Sítios Logradouros e Riacho Seco 
que foi devidamente acompanhado pelo fiscal do povo, conforme falado em 
sua participação na Sessão ora em andamento. Ver. 50sé Nahton Macêdo 
Costa-PT: Cumprimentou a todos, o Mandatário do Legislativo fez uso da 
palavra a fim de apresentar assuntos diversos de interesse coletivo, iniciando 
então fazendo uma solicitação ao Líder do Executivo, o Colega Vereador 
Rafael Moreira-PDT concernente ao transporte de pacientes que necessitam se 
deslocar para cidades vizinhas, exemplificando a situação de uma pessoa que 
foi submetida a uma cirurgia em Brejo Santo(CE) e precisou de um veículo a 
fim de prosseguir com os cuidados médicos relativos ao procedimento e no 
entanto, ficou naquela dependência da liberação do transporte que, uma hora 
mandavam para o Hospital no momento seguinte, mandavam para a 
Secretaria de Saúde. Enfim, o Presidente da Casa pediu ao Líder a 
resolutividade do problema do translado de pacientes que por ventura 
necessitam de translado para outros centros de saúde. Prosseguindo, o Edil 
também pontuou sobre os Requerimentos apresentados, dando ênfase à 
problemática da falta de medicamentos, de uso contínuo, para portadores de 
diabetes meiltus na rede municipal de saúde, pois é preocupante a interrupção 
do tratamento da enfermidade, principalmente por quem não tem condições 
financeiras de adquirir esse remédio nas farmácias de nossa cidade. Dando 
seguimento a sua fala, Nairton Macêdo dissertou sobre o assunto referente às 
negociações que envolvem o Poder Executivo e o Sindicato local, referindo-se 
ao reajuste salarial dos docentes do nosso Município anunciado no último dia 
04 (quatro) do corrente pelo então Presidente da República cujo índice atingiu 
o percentual de 33,23% (trinta vírgulas vinte e três por cento). Continuando, o 
Vereador ora com a palavra não se esqueceu de relatar o problema do esgoto 
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a céu aberto localizado nesta Rua Padre Cícero, principalmente a situação em 
frente a Sede deste Poder, pois já foram realizadas diversas solicitações ao 
Poder Executivo no tocante a execução de serviço que venha a solucionar de 
uma vez por todas as reclamações quanto à lama empossada e a fedentina 
constante. Para concluir, o Parlamentar pediu para contar na Ata a 
convocação do suplente de Vereador José DivanUdo de Andrade, haja vista o 
pedido de licença da Vereadora Inácia Arrais como também se posicionou 
favorável na realização da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal, 
biênio 2023/2024, cujo trâmite documental será devidamente produzido 
amanhã. Sem oradores e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu 
por encerrado os trabalhos, do que para constar, eu, Juarez Darlan Barros 
Landim, como 10  Secretário fiz digitar a presente Ata, que depois de lida e 
achada conforme, vai devidamente assinada. Missão Velha(CE), 02 de 
fevereiro de 2022. 

José Nairton Macedo Costa Juarez Darlan Barros Landim 

Presidente 10 Secretário 
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