
  
 

 

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REALIZADA NO 

DIA DEZESSEIS DE ABRIL 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 GLEIDEVÂNIA 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), José Cleidiomar de Souza (Neném do Dourado), Hilmar Sérgio Pinto da 

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

Gleidevânia 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 esta semana, do mês de 

abril, do ano em curso. O Senhor Presidente colocou o conteúdo da ATA em discussão 

e não havendo quem se manifestasse contrário ao seu teor, a mesma foi aprovada 

por unanimidade. O Presidente determinou que a Secretária Gleide Rabelo fizesse a 

Leitura do Expediente: Ofício Nº 85/2021 SAS, Ofício Nº 44/2021 SEJUV, Ofício Nº 

1404-A/2021, Projeto de Lei Nº 18/2021 que Dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2022 e dá outras providências. O 

Senhor Antônio Admarino de Holanda Neto, Coordenador da Defesa Civil de Morada 

Nova, veio prestar esclarecimentos acerca das ações desenvolvidas pela 

Coordenadoria Municipal da Defesa Civil com relação a distribuição de água em nosso 

Município através da Operação Carro Pipa (OCP). No Grande Expediente, o Vereador 

Kécio Martins falou dos vários anos de abandono que passa seu distrito (Boa Água), 

disse que a benesse que se ver no seu distrito é a instalação de um posto de saúde 

na localidade de Lagoa Funda, o que considera muito pouco. Destacou que os 

moradores da Lagoa Funda pagam os mesmos impostos dos outros moradores do 

município. Lembrou também que o prefeito foi votado na Boa Água. Lamentou porque 

todos os requerimentos enviados por sua pessoa, recebem respostas negativas, 

salientando que nem ao menos um profissional de fisioterapia pode ser mandado ao 

seu distrito. O Vereador Marcos Viana se mostrou solidário ao empresário de Morada 

Nova que foi acusado de não fornecer oxigênio ao município por politicagem. 

Ressaltou que a honestidade das pessoas não pode ser colocada em jogo, desta 

forma. Lembrou que fizeram tanta celeuma porque a Fundação São Lucas está sem 

alvará, porém esqueceram de falar que desde 2017, o Hospital Regional Francisco 

Galvão de Oliveira funciona sem o alvará. Destacou os gastos astronômicos naquela 

instituição, salientando que a lei somente vale quando se trata da Fundação. Disse 
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que isto é politicagem sim, pontuando que somente com plantões se gasta duzentos 

mil reais no Hospital Regional. Ressaltou que a administração tem dinheiro. O 

Vereador Cláudio Maroca prestou sua solidariedade as famílias vítimas da COVID, 

apelou aos morada-novenses que tenham cilindros de oxigênio em casa, que possam 

emprestar para a Upa ou para o Hospital Regional Francisco Galvão de Oliveira. 

Lembrou que são quatorze internados, pedindo a colaboração de todos 

independentemente de partidos políticos. Destacou o término da Areninha do Aruaru, 

pontuando que somente falta a ligação da energia elétrica daquele equipamento. 

Disse que o prefeito assumiu compromisso de reformar campo de futebol do Aruaru. 

Ressaltou que conforme a Secretária Municipal da Saúde, seis médicos saíram da 

cidade para fazer residência em outros estados. Lembrou que os médicos serão 

repostos a partir de maio, conforme autorização do Ministério da Saúde. Disse que 

está reivindicando como medida paliativa que mandem um médico três dias na 

semana para o posto de Patos. Ressaltou que médicos se transformaram em 

mercadoria rara, ainda mais com o pouco valor pago pelo SUS. Lamentou pelo estado 

de saúde do amigo Antônio Dias. O Vereador Elesbão Filho demonstrou a 

solidariedade da família do Senhor José Vieira Sampaio que foi acolhido com muito 

carinho na UPA municipal. Registrou o bom trabalho dos profissionais daquela 

instituição, enaltecendo o nome da Diretora Manu, por sua humanidade e humildade.  

Falou do vídeo feito pela família do citado senhor clamando por uma UTI. Ressaltou 

que o paciente entrou na UPA no dia oito de abril e que a justiça foi acionada para que 

se conseguisse um leito, de forma que no final, tudo deu certo. Disse que está solidário 

ao empresário fornecedor de oxigênio para Morada Nova, que teve sua imagem 

denegrida. Destacou que a comunidade de Patos clama por um médico e que as 

pessoas do seu distrito estão indo ao município de Chorozinho e Ocara em busca de 

socorro. Falou do caso do seu Aniceto que não foi atendido em Ocara, voltando para 

Upa de Morada Nova e se encontrando hoje num hospital de Fortaleza. Voltando ao 

caso do José Vieira Sampaio disse que o mesmo não pôde ficar no Hospital Regional 

por falta de oxigênio e que o vídeo postado pela família reclamava da Instituição 

Governo do Estado e da Instituição Governo Municipal no tocante a demora de cumprir 

a decisão da justiça. Disse que requereu da SEINFRA-MN e do Prefeito, a 

recuperação da via de acesso à localidade de Bastiões – Distrito de Aruaru. Também 

requereu da SEINFRA-MN e do Prefeito, a aquisição do terreno para ampliação do 

Cemitério do Distrito de Aruaru. A Vereadora Rose Mayre falou da tristeza pela morte 

do seu tio Francisco Temóteo Sobrinho. Citou de sua satisfação com o Uiraponga que 

ganhou dois prêmios nacionais no cinema. Enfatizou o quão importante foi o resultado 

obtido por esse vitorioso grupo, e que essa conquista é fruto de muita dedicação e 

obstinação de uma equipe que prima sempre pela excelência na realização de seus 

trabalhos. Agradeceu porque fizeram seu aniversário virtual. Destacou que o 

Uiraponga é um distrito diferenciado. A Vereadora Naiara Castro prestou 

solidariedade às famílias vítimas da COVID. Falou do grande homem Francisco Costa 

Filho (FAN) que foi vitimado pelo Coronavírus. Parabenizou ao Dr. Rômulo pelo belo 

trabalho voluntário prestado no município. Falou das denúncias, cobranças e 

reclamações do povo. Falou também de denúncias com relação ao Hospital Regional, 

046 



  
 

disse que as pessoas a procuram para fazer reclamações. Ressaltou que deu muitas 

sugestões com relação a melhoria da saúde e nenhuma sugestão foi acatada. Proferiu 

que vai continuar lutando pelas demandas do povo. Citou que a dor do próximo não é 

politicagem. Disse o fornecedor de oxigênio de Morada Nova foi denegrido, e o 

reconhecimento do erro é importante. Parabenizou ao Uiraponga pelo prêmio nacional 

do grupo Sertão Junino. O Vereador Marco Bica prestou sua solidariedade a 

Vereadora Raquel Girão, com relação as chacotas que a mesma sofreu por parte de 

um pequeno grupo do município. O Vereador Weder Basílio falou da Areninha do 

Roldão, disse que o distrito está muito feliz com essa conquista, principalmente a 

juventude. Agradeceu a todos que se esforçaram por esta bela obra. Solicitou ofício a 

SEINFRA para que faça um melhoramento na via de acesso da escola EDUCAR.  

Disse que falou do empresário do oxigênio no intuito de ajudar, jamais para atacar ou 

denegrir alguém. Pediu a todos que orassem pelas famílias. Falou que o município 

tem de oferecer apoio psicológico para as famílias vítimas do Corona. A Vereadora 

Raquel Girão falou de sua felicidade em ver a conclusão da tão sonhada areninha do 

Roldão, obra iniciada quando Hilmar Sérgio era Secretário de Esportes. Destacou que 

este equipamento vai melhorar a questão social, o lazer, a saúde e o entretenimento 

da comunidade. Pontuou que a estrutura ficou linda e bem trabalhada. Falou das 

muitas dificuldades enfrentadas até o final desta obra. Mudando de assunto, disse que 

é muito fácil jogar palavras no ar, acusando, fazendo politicagem, tentando manchar 

a imagem do outro. Salientou que já chega de queda de braços. Lembrou que como 

a UPA está superlotada, é mais que normal que ocorram falhas. Destacou que a saúde 

no Brasil inteiro está fragilizada e que é fácil atirar pedras em quem está frágil. Disse 

que não está neste parlamento para crescer, nem aparecer, e sim para lutar pelo seu 

povo. Lembrou que quem deseja o mal ao próximo, recebe o mal. Ressaltou que 

sempre foi amiga de todos os vereadores, sempre respeitou a todos e que seus 

discursos não são controversos. Mais uma vez salientou que o momento da disputa 

política passou e que agora tem de haver união para enfrentar a pandemia. O 

Vereador Hilmar Sérgio, em conjunto com a Vereadora Rose Mayre Monteiro 

solicitaram envio de ofício com votos de aplausos e elogios a todos que direta ou 

indiretamente fizeram parte da conquista obtida no Festival Nacional do Cinema 

Cômico (FESTCOMICO) – através do curta metragem “Um Amor em Quarentena”, 

que concorreu na Categoria de melhor filme por Voto Popular. Falou da diminuição 

dos casos de COVID no Brasil, pedindo que as pessoas continuassem tomando os 

devidos cuidados. Parabenizou as vereadoras Raquel e Rose por seus respectivos 

aniversários. Disse ao colega Elesbão Filho que o mesmo terá seu apoio com relação 

a solicitação de fisioterapeuta para o Aruaru. Falou ao vereador Kécio que vai tentar 

buscar o par de traves de futebol para seu distrito. Também destacou a necessidade 

de um médico para atender pelo menos três dias na semana na comunidade de Patos. 

Disse que a vacinação contra o COVID em Morada Nova acontece nos moldes do 

Ministério da Saúde. Mais uma vez destacou que acha um absurdo, os municípios não 

estarem recebendo recursos extras para gastar com a saúde. Falou de sua felicidade 

com as conclusões das areninhas dos distritos. Na Ordem do Dia, Kécio Martins 

requereu da SEAGRI-MN, a instalação de um dessalinizador para o Assentamento da 
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Lagoa da Serra – Timbaúba, Distrito de Boa Água, neste Município. Requereu da 

SEINFRA-MN, a construção de uma passagem molhada para a entrada do 

Assentamento Angico – Santo Antônio, Distrito de Boa Água. Gleide Rabelo requereu 

da SEDUC-MN, a reforma completa da Escola de Educ. Bás. Ana Nogueira Maia, 

localizada na Sede do Distrito de Pedras, neste Município. Requerimentos aprovados. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente Sessão e 

convocou outra para o dia Vinte e Três de Abril de Dois Mil e Vinte e Um. Do que eu, 

Lúcia Gleidevânia 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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