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Ata da 34a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Missão 
Velha, Estado do Ceará, 2° Período Legislativo do ano 2022. 
https://wwwfacebookcom/camaramwiicipatmissaoveLha/videos/819346859451189  

No 90  (nono) dia do mês de novembro do ano dois mil e vinte (2022), às 
15h00, 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 Macêdo Costa - Presidente, Hernesto Silva 
Vasques - Vice-Presidente, Juarez Darlan Barros - 10  Secretário, 
Francisco de Assis Borges Landim - 20  Secretário, Eduardo Honorato 
Paulo, Enoque Leite de Oliveira Neto, Francisco Rafael Tavares de 
Luna, José Aluísio Silva, José Divanildo de Andrade, José Levi Almeida 
Macêdo, Macielle Dantas Brandão Macêdo, Marley Macedo Ribeiro de 
Oliveira e Vaneuson Pereira de Araújo. 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 com a concomitante aprovação, por unanimidade, da Ata da Sessão 
anterior. EXPEDIENTE: PROCESSO LEGISLATIVO N° 069/2022, DE 
AUTORIA DO VEREADOR FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA, 
DATADO DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022, CUJA EMENTA: INSTITUI A 
"PEGA DE BOI NO MATO" NA FORMA QUE INDICA, NO CALENDÁRIO 
OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA, ESTADO DO 
CEARÁ". PROJETO PARA ORDEM DO DIA: PROCESSO LEGISLATIVO N° 
068/2022 DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ LEVI ALMEIDA MACÊDO, 
DATADO DE 19 DE OUTUBRO DE 2022, CUJA EMENTA: "DENOMINA O 
EQUIPAMENTO PÚBLICO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; 
Matéria acompanhada do Parecer opinativo da Comissão de Legislação e 
Justiça. REQUERIMENTOS ESCRITOS: Ver. Marley Macêdo-PDT: Ofício 
de pesar endereçado aos familiares da Sra. Maria Valentim do Nascimento, 
falecida no ultimo dia 05 (cinco) do corrente; Ofício destinado a Secretaria 
Municipal de Saúde solicitando atendimento médico pediátrico na localidade do 
Sítio Pintado; Ofícios para os comunicadores: Valter Silva e Rafael Santos, 
parabenizando-os pela data alusiva ao dia nacional do radialista. Ver. Juarez 
Darlan Barros-MDB: Ofício para a SEINFRA pedindo a recuperação da 
estrada de acesso ao Sítio Croatá; Ofício endereçado ao Secretário de 
Agricultura solicitando urgentes providências quanto ao abastecimento de ág a 
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do Sítio Pau D'arco; Ofício destinado a Secretaria Municipal de Educação 
pedindo a substituição do atual veículo (ônibus) que realiza o transporte escolar 
dos alunos residentes no Sítio Olho D'água. Ver. José Divanildo de 
Andrade-MDB: Ofício de pesar endereçado aos familiares da Sra. Dionísia 
Romana de Sousa falecida recentemente. Ver. Hesnesto Vasques-MDB: 
Ofício destinado ao Chefe do Poder Executivo solicitando urgência na 
recuperação do acesso rural que liga os sítios Velame e Lagoa do Mato; Ofício 
de agradecimento ao Deputado Federal Capitão Wagner por ter comtemplado o 
nosso Município com uma máquina motoniveladora. Ver. Vaneuson Araújo-
MDB: Ofício para a SEINFRA pedindo a realização de serviço de manutenção 
na rede de iluminação pública no Parque de Eventos do Distrito de Jamacaru. 
Ver. José Nairton Macêdo Costa-PT: Ofício destinado a Secretaria Municipal 
de Educação requerendo o pagamento atualizado da Gratificação por Tempo de 
Serviço - GTS, dos profissionais docentes do nosso Município. 
REQUERIMENTOS VERBAIS: Ver. Francisco de Assis Borges Landim-
MDB: Ofício parabenizando a pessoa de Luiz Fernandes pela passagem do 
aniversario natalício; Ofício agradecendo o Chefe da ioa Delegacia Operacional 
da SOP, Eng. José Muniz pelo cumprimento da sua função administrativa; 
Oficio para a Secretaria Municipal de Saúde solicitando as seguintes demandas: 
informações sobre o plano de trabalho do mês "Novembro Azul"; falta de 
atendimento médico e odontológico do PSF do Distrito do Quimami e a 
constante falta de medicamentos na rede pública municipal; Oficio direcionado 
ao Gabinete do Deputado José Nobre Guimarães-PT pelo envio de emenda 
parlamentar para construção de equipamento esportivo. Ver. José Levi 
Almeida Macêdo-PDT: Ofício destinado ao atleta missãovelhense Laertes 
Ribeiro em virtude da sua participação de um torneio internacional de futebol 
no Chile; Ofício para a SEINFRA solicitando serviço de conservação na 
pavimentação dos acessos: Sítios Pintado 1 e II, Carnaúba, Povoado da Santa 
Teresa, como também o roço lateral; Recuperação de calçamento na nas ruas 
próximas ao Hospital Dr. Gilberto Pinheiro. Vera  Maciefle Macêdo-MDB: 
Ofício destinado a SEINFRA solicitando serviço de manutenção na rede de 
iluminação pública das seguintes ruas: Afonso Ribeiro, Vicente Fechine de 
Párcio, Francisco Januário Pereira e 11 de Julho como também a construção de 
pavimentação da Vila Pedra. Ver. Enoque Leite-PDT: Ofício direcionado ao 
Chefe do Poder Executivo pedindo urgentes providências na realização de 
manutenção das estradas vicinais do nosso Município, haja vista a proximidade 
da quadra invernosa bem como a construção de calçamento no equipamento 
público do PSF do Sítio Riacho Seco. Ver. José Aluisio Silva-PDT: Of' 
endereçado a SEINFRA solicitando serviço de capinação na Rua Antônio da 
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Lima, no Bairro Boa Vista. Ver. José Divanildo de Andrade-MDB: Ofício 
direcionado ao Chefe do Poder Executivo Municipal pedindo informações sobre 
a renovação do convênio com a instituição bancária - Banco do Brasil S/A 
objetivando facilitar empréstimos consignados em folha de pagamento dos 
servidores municipais; Ofício de pesar endereçado aos familiares dos seguintes 
falecidos: Expedito José de Brito, Francisca Valentim do Nascimento e Joaquim 
Cardoso de Sousa; Ofício para a SEINFRA pedindo a realização de limpeza na 
Rua Francisco Januário Pereira; Oficio destinado ao DEMUTRAN pedindo a 
realização de serviço de sinalização horizontal e vertical nos equipamentos 
públicos pertencentes à esfera municipal. Ver. Marley Macêdo-PDT: Ofícios 
solicitando as seguintes demandas: SEINFRA: fiscalização referente a 
construção e instalação de loteamentos na zona urbana do nosso Município; 
Vistoria técnica no loteamento Lagoa Seca em virtude da existência de água 
acumulada com potencial de causar danos a infraestrutura e saúde pública; 
Oficio destinado a Secretaria de Educação pedindo que seja feita a instalação 
da biblioteca pública municipal em um novo endereço visando melhorar o 
acesso do público e dos estudantes. Ver. Francisco Rafael Tavares de 
Luna-PDT: Oficio para a SOP/CE, Distrito Operacional do Crato(CE), pedindo a 
realização de serviço de sinalização na rotatória de acesso a nossa cidade. Ver. 
Eduardo Honorato Paulo-PDT: Ofícios direcionados ao Chefe do Poder 
Executivo solicitando o cumprimento das seguintes demandas: Recuperação 
das estradas das seguintes localidades: Sítios: Terra Dura, Croatá, Coité, 
Grossos; Tabuleiro, Barreiras, Forquilha e Manga; Substituição de lâmpadas 
queimadas na Vila do Aleixo, Sítios Pontal da Serra e Terra Dura; Conserto da 
cadeira odontológica do PSF localizado no Sítio Pinheira; Realização de 
calçamento nas ruas dos Bairro Novo Milênio e no Conjunto Gildo Brandão; 
Cópia do projeto de arquitetônico e de engenharia da quadra poliesportiva em 
construção na localidade da Vila da Cachoeira; Ofícios para as seguintes 
emissoras de Rádio: Transcariri FM e Jamacaru FM parabenizando os seus 
profissionais de comunicação pela passagem do dia nacional do radialista; Ver. 
José Nairton Macêdo Costa-PT: Ofícios para a SEINFRA pedindo a 
realização de manutenção na rede de iluminação do Sítio Jerimum como 
também construção de calçamento na localidade do Sítio Arraial tendo como 
ponto de referencia a Capela de Nossa Senhora Aparecida; Ofício 
parabenizando o jovem Anderson Santos - Andinho em virtude da sua 
participação no reality show Cruzeiro Colorido. ORDEM DO DIA: Foi 
devidamente colocado ao julgamento legislativo, o PROCESSO LEGISLATIVO 
N° 068/2022 DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ LEVI ALMEIDA-
MACÊDO, DATADO DE 19 DE OUTUBRO DE 2022, CUJA EMENTA: 
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"DENOMINA O EQUIPAMENTO PÚBLICO QUE INDICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS"; que após as discussões de praxe, a Matéria foi aprovada 
por unanimidade como também os demais Expedientes apresentados. 
PALAVRA FACULTADA: A etapa seguinte, considerada como autêntica 
manifestação democrática de direito onde os Legisladores apresentam suas 
opiniões de maneira crítica ou elogiosa cujos debates são inerentes ao dia a dia 
político administrativo do nosso Município. Ver. Marley Macêdo-PDT: saudou 
a todos, fez uso do microfone para falar, inicialmente, que estando presente na 
Casa, jamais vai se esquivar de usar o seu tempo regimental até porque 
quando encontra o povo nas suas mais diversificadas localidades recebe a 
mensagem de que acompanham as transmissões das nossa Sessões 
Legislativas. Dando continuidade, o Edil fez referencias as ultimas ações do 
Governo Municipal no tocante a ordem de serviço da construção de uma quadra 
na Vila da Cachoeira, a inauguração de um ponto de apoio à saúde básica na 
localidade do Sítio Gameleira dos Machados e o recebimento de uma máquina 
motoniveladora para se unir a frota de veículos pesados do Município, pois, 
tudo isso pertence ao povo missãovelhense que acredita no trabalho dos 
eleitos, ademais, o importante é o andamento do tramite administrativo, 
oposição cobrando, mas também apresentando soluções, situação elogiando, 
mas também trazendo algo para ajudar, porque a importância da continuidade 
dos trabalhos é o essencial para o desenvolvimento da nossa terra, na 
oportunidade, o jovem Parlamentar não se esqueceu de parabenizar os 
Deputados que vez ou outra, destinam emendas para Missão Velha(CE), 
independente de seguimento político. Para concluir, o Pedetista ora com a 
palavra fez a justificativa referente a um Requerimento no qual versa sobre a 
fiscalização na instalação de loteamentos no solo municipal. Dando sequencia a 
etapa da Sessão de hoje, o Emedebista, Ver. Hernesto Vasques-MDB: 
cumprimentou a todos, foi breve na sua participação fazendo ênfase com 
relação às reivindicações de conclusão de calçamentos em diversas localidades 
rurais, cuja disponibilidade financeira foi adquirida na Gestão passada, fruto de 
emenda parlamentar do então Deputado Federal Odorico Monteiro. No ensejo 
do seu discurso, o Vice-Presidente da Casa referendou a importância das verbas 
destinadas para Missão Velha(CE), independente de quem as mande, pois o 
principal objetivo é que sirva ao nosso povo como foi mencionado com a 
máquina doada pelo Deputado Federal Capitão Wagner que recentemente foi 
incorporada a frota municipal. Prosseguindo, o Secretário da Mesa, Ver. 
Francisco de Assis Borges Landim-MDB: saudou a todos, foi rápido no uso 
da palavra, ressaltando o envio de emendas parlamentares, na ocasiã 
Deputado José Nobre Guimarães destinou recursos para construção 
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quadra poliesportiva na localidade da Vila da Cachoeira, um benefício de grande 

importância para os moradores daquela populosa região. Dando continuidade 
no assunto, o Edil falou diversificadamente quanto à "paternidade" destas 

obras, mas ponderou na importância das mesmas e a benesse para o povo. 

Para encerrar sua oratória, o Emedebista falou sobre um assunto de grande 

importância para a saúde masculina, o mês de combate ao câncer de próstata 
denominado "Novembro Azul" e alertou a Secretaria Municipal de Saúde sobre a 

iniciativa de ações positivas em nosso Município. Encerrando a Sessão de hoje, 
o Presidente da Casa, Ver. José Nairton Macêdo Costa-PT: cumprimentou a 

todos, de início, falou sobre uma solicitação de sua autoria cujo teor é a 
atualização dos valores destinados ao corpo docente do nosso Município, mais 
precisamente a Gratificação por Tempo de Serviço - GTS que estar em atraso 
quando a reposição do percentual estipulado em Lei, na ocasião, o Edil 
requereu a imediata revisão monetária. Prosseguindo, o Mandatário da Casa 

também justificou o envio de Ofício para o jovem missãovelhense que 
participou de um reality show, pois, além de ter sido vice-campeão do evento, 

Anderson Santos - Andinho, em momento algum se esqueceu das suas origens, 
mencionando o nome da nossa querida Missão Velha(CE) sempre que tinha 

oportunidade de falar e para concluir, José Nairton fez menção ao discurso do 
Colega Marley Macêdo no tocante a fiscalização do uso do solo, mais 
precisamente quanto aos empreendimentos imobiliários denominados 
loteamentos, alertando para o direito institucional com o dever de cidadania no 
cumprimento da legislação, pois temos em vigor o Código de Postura Municipal 
que rege sobre o assunto. Sem oradores e nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Presidente deu por encerrado os trabalhos, do que para constar, eu, Juarez 
Darlan Landim Barros - 10 Secretário, fiz digitar a presente Ata, que depois de 
lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Missão Velha(CE), 09 de 
novembro de 2022. 

José Nairton Macêdo Costa-PT Juarez Darlan Landim Barros 
Presidente 10  Secretário 

1 

Joâo Ars Anaud Usta  
Sec. Interno 

Rua Padre Cícero, sin°. - Bairro Centro - Missão Velha - CE CEP 63200-0, 
Fone: (88) 3542-1116/ E-mail: camaramissaoveIhaqmaiI.com  

Site: www.camaramissaovelha.ce.qov.br  


