
 

 

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REALIZADA NO DIA PRIMEIRO 

DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM, SOB A PRESIDÊNCIA DO 

VEREADOR MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO BICA JÚNIOR (MARQUINHO DA 

ANA), secretariada pela Vereadora Lúcia Gleidevania Rabelo. Esta sessão, 

realizada por videoconferência, foi executada pelo aplicativo zoom cloud meetings, 

gravada pelo núcleo de publicidade da Casa e transmitida para toda a sociedade 

pelas redes sociais oficiais da Câmara. O Presidente identificou que estão acessando 

o aplicativo, os vereadores conectados: Cláudio Roberto Chaves da Silva (Cláudio 

Maroca), Elesbão Pereira Menezes Filho, Francisca Aurijane Martins da Cunha, 

Francisca Aurília Martins (Bia Martins), Francisco Deoclécio Martins (Kécio Martins), 

Hilmar Sérgio Pinto da Cunha, José Cleidiomar de Souza (Neném do Dourado), José 

Gomes da Silva (Dedé do Gildo), José Weder Basílio Rabelo, Lúcia Gleidevania 

Rabelo (Gleide Rabelo), Marco Antônio de Araújo Bica Júnior, Marcos Alberto Viana 

de Andrade (MDB), Naiara Carneiro Castro, Raquel Menezes Girão e Rose Mayre 

Monteiro Oliveira. Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou abertos os 

trabalhos da Presente Sessão sob a proteção de Deus e em nome da comunidade. 

Foi solicitado pelos vereadores da Casa, um minuto de silêncio em memória das 

pessoas que faleceram no município, durante o mês de janeiro do ano em curso. O 

Senhor Presidente determinou que a Secretária lesse a Ata da Sessão anterior, a 

qual foi lida, posta em apreciação e em seguida em votação, sendo que a mesma foi 

aprovada por unanimidade. Expediente: Ofício Nº 35/2021 SEDUC, Ofício Nº 

054/2020 SEDUC, 2021.01.21.002 SEPLAN, Ofício Nº 1901-A/2021 Gabinete, Ofício 

Nº 2601-A/2021 PGM, Ofício Nº 12/2021 SEFIN, Ofício Nº 002/2021 Câmara De 

Tabuleiro do Norte, Ofício Nº 001/2021 Câmara de Limoeiro do Norte, Ofício Nº 1301-

A/2021 SEAI, Acórdao 4851/2019 TCE, Ofício Nº 19540/2020 TCE. No Pequeno 

Expediente, fez uso da tribuna, o vereador Marcos Viana que discorreu sobre a 

péssima qualidade da água da localidade de Felipa, citando que falou com Perseu 

Bessa, Presidente do SAAE sobre o problema. O Vereador Deoclécio Martins 

solicitou da Defesa Civil, medidas paliativas de abastecimento de água para o distrito 

de Boa Água. No Grande Expediente, o Vereador Cláudio Maroca agradeceu a 

Deus pela vitória e ao povo pelo voto de confiança. Disse que a vontade popular 

prevaleceu. Falou que não tem eleitores e sim amigos fieis. Destacou a presença de 

seis mulheres neste Parlamento, um fato histórico. Falou também da presença de 

uma mãe e uma filha fazendo história na câmara. Disse que ao contrário do que se 

comentava, o distrito do Aruaru conseguiu fazer um representante. Ressaltou que já 

procurou o prefeito municipal para firmar parceria em prol do Aruaru. O Vereador 

Weder Basílio cumprimentou a todos. Disse que temos muitos problemas a serem 

resolvidos no município. Discursou que a seca vem castigando demais o homem do 
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campo de Morada Nova e que já conversou com o presidente do SAAE Perseu Bessa 

acerca disso. Falou da necessidade da retirada de entulho das ruas da cidade. O 

Vereador Elesbão Filho cumprimentou a todos. Expressou sua gratidão pela 

confiança depositada em sua pessoa. Discorreu da necessidade de carradas de água 

para o distrito de Boa Água. Citou que disponibilizou o açude de sua propriedade para 

a população sedenta. Falou de um problema grave no Aruaru: o surgimento de um 

lixão na comunidade de Patos, próximo a lagoa. Citou que o açude da prefeitura (no 

distrito do Aruaru) está repleto de lixo nas bordas. A Vereadora Gleide Rabelo 

cumprimentou a todos, em especial a bancada feminina da Câmara Municipal de 

Morada Nova. Pediu sabedoria a Deus para trabalhar pelo seu povo, lembrando que 

a campanha eleitoral já encerrou. Falou que dentro de suas possibilidades vai tentar 

resolver algumas problemáticas do município e elaborar projetos para a comunidade. 

Falou acerca da polêmica reorganização do ensino fundamental no município. Disse 

que estará sempre atenta às necessidades da população, ressaltando que seu 

mandato será popular. O Parlamentar Hilmar Sérgio falou de sua alegria de 

recomeçar um período legislativo. Destacou que esta Casa de Leis está composta em 

quarenta por cento por mulheres. Ressaltou que dois temas importantíssimos foram 

discutidos hoje neste parlamento: falta de água e a questão educacional. Pontuou 

que o relatório da FUNCEME não traz boas perspectivas de chuvas para o semiárido 

cearense. Lembrou que os mananciais de água sempre desaparecem no mês de 

dezembro. Ressaltou que os distritos de Uiraponga e Roldão tiveram a sorte de 

receberem a água do Canal que vem do Castanhão. Falou da necessidade urgente 

de um investimento pesado em minis estações de tratamentos para Morada Nova e 

pediu que o prefeito Vanderley Nogueira cobre na Secretaria das Cidades, a sonhada 

adutora da Boa Água. Disse que Marquinho Viana fez um discurso interessante com 

relação a educação e a questão complexa do transporte escolar de crianças. 

Discursou que se está tentando fazer um processo chamado “Escolas Especialistas” 

nas Escolas Municipais Hilda Ponciano e Ana Clara, onde uma escola ficará com 

turmas do primeiro ao quinto ano e a outra com turmas do sexto ao nono ano. 

Comentou que este modelo de ensino se encaixou muito bem em Sobral. Falou que 

as escolas não perderão seus CNPJ’s. Falou da necessidade dos parlamentares se 

reunirem com o Secretário Edilson Santiago para debater a situação educacional. 

Disse para a Vereadora Naiara Castro que não existe ditadura em Morada Nova. 

Pediu para se analisar a situação da Secretaria de Educação Municipal com a 

redução de repasses do FUNDEB. A Vereadora Jane Martins falou de sua 

satisfação em retornar a este plenário, destacando que as mulheres são merecedoras 

e capazes. Falou que se sente feliz em voltar a conviver com antigos edis deste 

parlamento. Agradeceu a confiança que lhe foi depositada, ressaltando que é uma 

parlamentar imparcial e livre. Ressaltou que o vereador é um mediador entre o povo e 
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o executivo. Reafirmou seu compromisso para com os morada-novenses. Falou 

acerca da dificuldade de adequação na educação municipal neste ano, salientando a 

necessidade de evitar discórdias e de procurar soluções. Pediu a Deus sabedoria, 

força e coragem. O Vereador Kécio Martins agradeceu ao distrito de Boa Água 

pelos votos que lhe foi concedido. Lembrou que quando era criança, juntamente com 

sua mãe, percorria grandes distâncias para conseguir um tambor de água para 

passar a semana. Ponderou que quase cinquenta anos nesta situação não é fácil. 

Pediu ajuda aos deputados, lembrando que na Boa Água são quase quatro mil 

habitantes. Falou das muitas promessas de uma adutora para a região, pontuando a 

necessidade de sessenta quilômetros de adutora. Lembrou dos vários 

dessalinizadores quebrados, e pediu que os vereadores se unam em prol daquele 

distrito. Agradeceu as benesses, destacando que sabe cobrar e sabe agradecer. O 

Vereador Neném do Dourado disse está muito feliz por fazer parte desta Casa. 

Requereu da Seinfra a instalação do poço profundo localizado na Comunidade do 

Sítio Lourenço.  Falou da comunidade de Volta que está sem água. Ressaltou que 

somente um carro pipa para todo o município é inviável. Acerca da Escola da 

localidade de Dourado, solicitou ao secretário de Educação que visitasse aquele povo 

para ver a realidade local. O Vereador Marcos Viana parabenizou aos vereadores 

novatos que adentraram neste Parlamento. Com relação a questão das mudanças 

educacionais em Morada Nova, disse que solicitou da Secretaria de Educação, as 

informações (quantitativo de alunos por turma, da Educação Infantil ao Ensino 

Fundamental). Comentou também que pediu para o Conselho Municipal da 

Educação, um parecer da reestruturação escolar. Disse que o Secretário de 

Educação mostrou lei que determina o número de alunos dentro das salas de aulas, 

demonstrando que o município está de acordo com as exigências para que as 

escolas das comunidades funcionem. Disse que Morada Nova tem dois mil e 

setecentos quilômetros quadrados de área de área e que Limoeiro do Norte 

(município usado como parâmetro) tem apenas quinhentos quilômetros quadrados de 

área. Destacou que na comunidade de Dourado, na época chuvosa, o transporte 

escolar não roda. Falou dos muitos alunos que tem as comunidades de Extrema e 

Cipoada no Roldão e que serão remanejados. Destacou que Morada Nova é um 

município eminentemente rural. Salientou que os pais dos alunos não querem fazer 

as matrículas dos seus filhos. Pediu que estas mudanças sejam repensadas e 

discutidas com a sociedade morada-novense. A Vereadora Naiara Castro agradeceu 

a população pela oportunidade de estar nesta Casa de Leis. Lamentou pelo que está 

acontecendo na educação de Morada Nova, salientando que cada comunidade tem 

sua história e merece ser respeitada. Disse que o coronelismo passou e a ditadura 

também. Pediu que se mudasse o modo de governar em Morada Nova. Falou do 

ensino de qualidade com professores capacitados, merenda escolar e escola próximo 
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de casa. Disse que vai até o fim juntos com os pais de alunos. Falou da quantidade 

expressiva de animais soltos nas ruas do município, e dos casos de envenenamento 

de animais. A Vereadora Raquel Girão cumprimentou a todos com satisfação. Disse 

que solicitou da AMT, explicações com relação a retirada do corredor de prática 

esportivas que tinha sido implantado na Avenida Manoel Castro, destacou a grande 

importância do citado corredor. Falou de sua tristeza com os prejuízos que o 

Coronavírus vem trazendo para todo o mundo, principalmente com o alto número de 

mortes. Citou sua preocupação com a nova cepa do vírus que surgiu, lembrando que 

não temos mais o atendimento da Fundação São Lucas e o povo de Morada Nova 

somente conta com a UPA. Falou do início das vacinas em Morada Nova para parte 

da população idosa e para os trabalhadores da área da saúde. Falou de seu projeto 

que vai tramitar na Casa e cria uma Comissão Permanente de Defesa dos Direitos 

das Mulheres. Falou dos problemas enfrentados na área da educação e da grande 

perca de aprendizagem com aulas virtuais. Lembrou da questão do reordenamento 

do ensino que está ocorrendo em Morada Nova. Destacou que a educação não 

ocorre somente na escola, mas principalmente na família e na comunidade. Disse 

que na comunidade de Extrema no Roldão, a preocupação dos pais, é com a grande 

quantidade de tempo que as crianças passarão dentro do transporte escolar. 

Requereu da Secretaria de Saúde que retorne com os exames de endoscopia para o 

município tendo em vista a grande quantidade de demandas da nossa população. 

Pediu que o IMAMN realizasse a coleta do lixo do Alto Vistoso no Roldão. Solicitou ao 

Secretário de Infraestrutura que concluísse o trabalho de recuperação das estradas 

do Distrito do Roldão. O Presidente Marquinho da Ana disse que está sendo muito 

prazeroso presidir uma Casa tão qualificada, com vereadores tão experientes. Disse 

que está muito satisfeito em fazer parte da história deste município. Ressaltou a 

presença de seis vereadoras nesta Câmara Municipal. Disse que espera conduzir o 

Legislativo de forma pacífica, destacando que nunca fugiu dos debates. Voltando-se 

para o assunto da educação, comentou que todas as mudanças trazem transtornos, 

mas são necessárias. Falou que entende perfeitamente a preocupação dos pais, mas 

que a qualidade no ensino requer sacrifícios. Destacou que não teremos fechamento 

de escolas e sim a criação de escolas especialistas, de acordo com, a necessidade 

do alunado. Lembrou que o novo FUNDEB precisa de análise criteriosa e que o 

aumento nos recursos necessita de bons resultados. Novamente pediu que todos 

analisassem cuidadosamente as mudanças para que as crianças de Morada Nova 

não fiquem no prejuízo. Na Ordem do dia foram votados os seguintes requerimentos: 

Vereadora Gleide Rabelo requereu da SEINFRA-MN, em caráter de urgência, a 

recuperação das estradas distritais, localizadas neste Município, na forma que indica. 

O Vereador Kécio Martins requereu da SEINFRA-MN, a pavimentação com 

paralelepípedos da estrada da Boa Água, iniciando no alto depois do Açúde do Pedro 
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até a entrada da Comunidade de Boa Água, neste Município, na forma que indica. 

Requereu da SEINFRA-MN, a pavimentação com paralelepípedos da Rua Dois de 

Setembro, localizada na Sede do Distrito de Boa Água, neste Município. Requereu da 

SEINFRA-MN, a construção de uma passagem molhada no Riacho da Marizeira, que 

corta a estrada que dá acesso a localidade do Sítio Salgadinho. Requereu da 

SEINFRA-MN, a colocação de lâmpadas em todos os postes de iluminação pública 

localizados na Comunidade de Sítio Salgadinho - Distrito de Boa Água, neste 

Município, na forma que indica. Requereu da SEINFRA-MN, a instalação de um braço 

com luminária em um poste de iluminação pública localizado na Rua do Juazeiro – 

Sede do Distrito de Boa Água, neste Município, na forma que indica. Requereu da 

SEINFRA-MN, a instalação de 05 (cinco) braços com luminárias em postes de 

iluminação pública localizados na Rua do Sítio de Cima – Sede do Distrito de Boa 

Água, neste Município, na forma que indica. Requereu da SEINFRA-MN, a instalação 

de 02 (dois) braços com luminárias em postes de iluminação pública localizados na 

Rua Vila Boa Água – Sede do Distrito de Boa Água, neste Município, na forma que 

indica. Requereu da SEINFRA-MN, a limpeza completa na Rua das Promessas, 

localizada na Comunidade de Lagoa Funda – Distrito de Boa Água, neste Município, 

na forma que indica. Requereu do SAAE-MN, a instalação de uma adutora com início 

na Comunidade de Lagoa Funda, passando pelo vertedor e seguindo em direção da 

Sede do Distrito de Boa Água, neste Município. Requereu do SAAE-MN, a instalação 

de uma adutora de pequeno porte com cerca de 300m (trezentos metros) para 

abastecer a Comunidade do Sítio Salão, no Distrito de Boa Água, neste Município. 

Requereu do SAAE-MN, a instalação de uma adutora de pequeno porte com cerca de 

600m (seiscentos metros) para abastecer a Comunidade do Poço Escuro, no Distrito 

de Boa Água, neste Município. Requereu da SEAGRI-MN, a reinstalação do 

dessalinizador da Comunidade do Sítio Santa Cruz - Distrito de Boa Água, neste 

Município, na forma que indica. O Vereador Neném do Dourado requereu da 

SEAGRI-MN, a instalação do poço profundo localizado na Comunidade do Sítio 

Lourenço – Sede Rural deste Município. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 

Presidente encerrou a presente Sessão e convocou outra para o dia Cinco de 

Fevereiro de Dois Mil e Vinte e Um. Do que eu, Lúcia Gleidevania Rabelo, Primeira 

Secretária, determinei que fosse digitada a presente Ata, que depois de aprovada 

será assinada por mim e pelo Senhor Presidente.  

 

 

 

Presidente: ______________________________________________________ 
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1º Secretária: ____________________________________________________  

 


