
  
 

 

ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REALIZADA NO DIA VINTE E 

QUATRO DE MARÇO 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. 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: Nada constou. No pequeno Expediente, o Vereador Elesbão 

Filho agradeceu a Deus por todas as pessoas que superaram a Covid, em especial 

agradeceu pela vida do vereador Hilmar Sérgio e do servidor da Casa Paulo Reinério 

que estão se curando do vírus. A vereadora Naiara Castro requereu que os garis de 

Morada Nova fossem beneficiados com a vacina contra o Covid de forma prioritária, 

bem como também os agentes de segurança, policiais, que trabalham em regime 

normal nesta pandemia. Falou com alegria que o Ministério Público se posicionou de 

forma favorável a denúncia da bancada de oposição contra a reestruturação escolar 

em Morada Nova. Destacou que foi proibido o remanejamento que iria ocorrer em 

algumas escolas. O Presidente Marco Bica classificou como emocionante o vídeo 

que circula nas redes sociais, onde mostra o servidor da Casa Paulo Reinério 

deixando o hospital, após intenso tratamento contra a Covid 19. O Vereador Hilmar 

Sérgio agradeceu aos amigos que torceram e oraram por sua recuperação e luta 

contra esta doença maldita que assola o mundo. Falou que o mundo atravessa um 

momento de reflexão onde todos devem se cuidar e muitas vezes dizer não, dizer não 

a tudo que coloca em risco sua vida e a vida do próximo. Ressaltou que deseja 

repassar seus sentimentos com relação a esta doença e que devemos nos irmanar 

para vencer este mal. No Grande Expediente, o Vereador Weder Basílio requereu a 

SESA que inclua no rol de prioridades, os profissionais da limpeza, bem como os 

bancários de Morada Nova, que trabalham initerruptamente. Destacou que vai doar 

cinquenta por cento do seu salário do mês de março para uma associação vinculada 

a uma igreja, que comprará cestas básicas. Pediu que os empresários de Morada 

Nova que estão em boa situação financeira também fizessem suas doações. Disse 
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que louva a Deus pela vida do vereador Hilmar e do Servidor Paulo Reinério, 

ressaltando que está pedindo a Deus pela nossa cidade e pelo mundo. O vereador 

Kécio Martins falou do momento difícil que atravessa a humanidade. Falou da 

pavimentação da Vila da Lagoa Funda, no centro comercial para que possa se 

desenvolver a região. Falou do grande médico que atende na Boa Agua, solicitando 

que a secretaria de saúde mande um carro digno para fazer o transporte dos 

servidores da saúde. A Vereadora Bia Martins falou da satisfação pela recuperação 

do vereador Hilmar e do advogado Paulinho. Falou que está triste pelos conterrâneos 

que morreram. Parabenizou colegas que estão doando, salientando que está sempre 

copiando atitudes boas de doação e pediu a proteção divina para o mundo. Requereu 

a Seinfra que verifique a situação de um bueiro do distrito de Juazeiro, que foram 

colocados apenas as manilhas e está correndo o risco de entrar água nas casas. O 

Vereador Neném do Dourado parabenizou os vereadores Weder e Naiara pelas 

doações, ressaltando que está do lado dos pais de alunos da comunidade de Dourado. 

Pediu que Deus protegesse Morada Nova. O Vereador Marcos Viana disse que 

conversou com o vereador Hilmar Sérgio e ficou feliz com sua recuperação. Falou de 

sua preocupação com o vírus e dos cuidados que está tomando para se proteger. 

Disse que no ano passado os internados não passavam de doze, hoje já passa de 

trinta. Pediu que o espirito santo protegesse a todos, pois Morada Nova não tem 

estrutura. Falou que deseja que se acabem as brigas e que cheguem as vacinas. 

Solicito oficio a Provale para que coloque a luminária da Rua Guilherme Cavalcante 

no bairro Vazante. O Vereador Elesbão Filho agradeceu a promotora de justiça 

Doutora Isabela pela compreensão com relação aos malefícios acarretados pelo 

remanejamento de alunos de suas respectivas comunidades. Disse que aguarda a 

decisão do juiz. Pediu que Deus tocasse no coração do secretário de educação para 

que este voltasse atrás em suas decisões. Disse estar feliz por Hilmar e Paulinho 

terem conseguido lograr êxito com relação a luta contra a Covid. Falou mais uma vez 

de seus requerimentos não atendidos. Como o pedido do envio de um médico para a 

comunidade de Patos e também a implantação de uma equipe para tratar somente de 

Covid no Aruaru. Solicitou a SESA, o desmembramento dos dois PSFs do Aruaru, 

destinando um para as vítimas do Covid 19. Questionou quando serão implantados 

os leitos no Hospital Regional, solicitando a urgência na demanda, destacando que 

não faz sentido deslocar pacientes para outros municípios. Parabenizou os edis 

Weder e Naiara por seus gestos generosos de doação. O Vereador Cláudio Maroca 

falou da satisfação pela recuperação do vereador Hilmar e do advogado Paulinho. 

Falou da perda de uma grande mulher no Aruaru, Dona Conceição Ângelo. Salientou 

que faleceu o Senhor Abdon Ferreira de Souza, solicitando um minuto de silencio para 

este grande cidadão do Aruaru. Pediu que o Espirito Santo de Deus iluminasse a cada 

um dos que estão nos leitos de hospital. A Vereadora Naiara Castro pediu desculpas 

por não ter citado o nome do Neném do Dourado e da Raquel Girão que participaram 

da luta pela permanência das escolas em suas comunidades. Parabenizou aos 

profissionais da SESA que estão vacinando pelo sistema Drive Thru na Rodoviária do 

Município, parabenizou o suplente Maxwel por seu requerimento para um serviço de 

Psicologia Remota, já atendido. Disse que foi no Hospital Regional visitar a ala da 
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Covid, destacando que acha absurdo atender Covid num hospital materno infantil. 

Ressaltou que está faltando oxigênio na cidade e que tem trinta e um internados em 

outros municípios. Pediu apoio dos pares com relação aos projetos de indicação que 

estão na Casa. A Vereadora Gleide Rabelo disse que está solidária com familiares 

de vítimas da Covid. Falou de sua felicidade pela recuperação do vereador Hilmar e 

do advogado Paulinho. Requereu da SESA que colocasse os oitenta e quatro 

catadores de recicláveis no grupo de prioridade para receber a vacina. Pediu ao 

IMAMN que fosse verificar a situação do córrego do Juazeiro, atrás da igreja, pois 

fizeram uma parede que está fazendo a agua voltar e inundar o acesso do rio. Pediu 

apoio aos pares para votar no Projeto Todos Por Elas. Parabenizou a SESA pela 

campanha da vacinação Drive Thru contra a Covid. Anunciou que vai doar trinta por 

cento do seu salário de março para uma paróquia reverter em cestas básicas. A 

Vereadora Rose Mayre contou de sua felicidade pela recuperação do vereador 

Hilmar e do advogado Paulinho. Disse que tudo que o presidente falou foi o contrário 

do que fez neste ano. Lamentou pela falta de medicamentos para intubação de 

doentes da Covid. Disse que estamos a deriva e lamentou as três mil mortes no Brasil 

em um dia. Destacou que os vendedores de rua são prioritários para tomar a vacina. 

Ressaltou que o desmantelo em que está o Brasil é algo inédito, lembrando que as 

pessoas têm de ver os noticiários sim. Falou que está amedrontada e pediu para que 

os leitos de UTI não fossem retirados pós pandemia. O Vereador Hilmar Sérgio falou 

da consulta pública das microrregiões de saneamento básico que ocorrerá através da 

Secretaria das Cidades. Lembrou que são poucas microrregiões englobando vários 

municípios e nossa região é Centro Sul. Destacou que Morada Nova já tem seu 

consórcio público e tem que apreciar o programa. Destacou que um quarto da 

população nordestina vive sem saneamento básico e pontuou que são muitas as 

comunidades que não dispõem de água encanada no Ceará, ressaltando que este 

problema é financeiro. Pediu que Deus iluminasse o presidente Bolsonaro para lutar 

contra a pandemia. Comentou que daqui alguns anos vamos dizer “eu passei por isso” 

e seremos os atores deste drama. Citou que este é o momento de ajudar e orar e 

desejou mais ações em prol do povo. O Presidente Marco Bica requereu da SESA 

que inclua os profissionais da imprensa no grupo de prioridades para a vacinação 

contra a Covid. Parabenizou aos vereadores que fizeram suas doações neste período 

de semana santa, destacando que vai fazer sua parte e vai doar três mil reais para a 

paróquia Divino Espírito Santo que será revertido em cestas. Pediu que os grandes 

empresários copiassem estas atitudes. Na Ordem do Dia foram votados os 

requerimentos: Raquel Girão REQUER da SAS-MN, esclarecimentos sobre a 

concessão de auxílio-aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica em situação 

de vulnerabilidade, em nosso Município, qual a previsão orçamentária destinada para 

esse fim e qual o número de mulheres que possuem medida protetiva em Morada 

Nova. Gleide Rabelo REQUER da SEINFRA-MN, a recuperação do trecho da Rua 

Raul Nogueira, compreendido entre as Ruas Maria de Lourdes Terceiro Chagas e 

Raimundo Freire de Brito, no Bairro 02 de Agosto. Gleide Rabelo REQUER da 

SEINFRA-MN, a instalação de luminárias nas Comunidades de Barbada, Juazeiro de 

Baixo, Bom Sucesso, Sítio Tapera, Lacraia e Sede do Distrito de lagoa Grande, neste 
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Município. Kécio Martins REQUER da SEINFRA-MN, a pavimentação para a 

construção de praças públicas na localidade de Lagoa Funda – distrito de Boa Água. 

Weder Basílio REQUER da SESA-MN, que os profissionais da limpeza pública, bem 

como os funcionários das instituições bancárias deste Município, sejam incluídos no 

grupo prioritário de imunização contra a COVID-19. Marco Bica REQUER da SESA-

MN, que os profissionais da imprensa que estejam participando diretamente da 

cobertura da pandemia sejam incluídos no grupo prioritário de imunização contra a 

COVID-19. Bia Martins REQUER da SEINFRA-MN, a conclusão da obra de um bueiro 

localizado na Rua do Meio - Sede do Distrito de Juazeiro. Foram votados os pareceres 

da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento 

e Fiscalização, Comissão de Urbanismo, Infraestrutura, Educação, Cultura, Desporto, 

Saúde, Ética, Disciplina, Direitos Humanos, Defesa do Consumidor, Urbanismo e Meio 

Ambiente favoráveis ao Projeto de lei Nº 14/2021 que Institui no âmbito municipal, o 

Programa Todos por Elas, destinado ao acolhimento e apoio as mulheres em situação 

de violência doméstica e familiar. Aprovado Primeira Votação. Nada mais havendo a 

tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente Sessão e convocou outra para o dia 

Trinta e Um de Março 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: ______________________________________________________ 

 

1ª Secretária: ____________________________________________________  
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