
  
 

 

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 TRÊS, SOB A PRESIDÊNCIA DA 

VEREADORA FRANCISCA AURÍLIA MARTINS (BIA MARTINS) E 

SECRETARIADA PELA VEREADORA RAQUEL MENEZES GIRÃO.  Nesta sessão, 

compareceram às nove horas ao plenário Vereador José Leandro da Silva, os 

seguintes Vereadores: Cláudio Roberto Chaves da Silva (Cláudio Maroca), Elesbão 

Pereira Menezes Filho, Francisca Aurijane Martins da Cunha (Jane Martins), 

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

José Cleidiomar de Souza (Neném do Dourado), José Gomes da Silva (Dedé do 

Gildo), José Weder Basílio Rabelo, Hilmar Sérgio Pinto da Cunha, Lúcia Gleidevania 

Rabelo (Gleide Rabelo),  Marco Antônio de Araújo Bica Júnior (Marquinho da Ana), 

Marcos Alberto Viana de Andrade, 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. Após a execução do Hino do Município, 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. A Senhora Presidente colocou 

o conteúdo da ATA da sessão anterior em discussão e não havendo quem se 

manifestasse contrário ao seu teor, a mesma foi aprovada por unanimidade. A 

Presidente determinou que a secretária fizesse a Leitura do Expediente: Ofícios. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2022. OBJETO: altera disposições da Resolução 

Nº 01/2019, de 28 de fevereiro de 2019. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/2022. 

OBJETO: Denomina de “Maria Ilva Raulino de Oliveira” a Sala da Procuradoria da 

Mulher da Câmara Municipal de Morada Nova/CE, localizada no pavimento térreo do 

edifício, e dá outras providências. PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 001/2023. OBJETO: 

“Indicar a elaboração de Projeto de Lei com o objetivo de criar o "Programa Bolsa 

Universitária, no âmbito do Município de Morada Nova, e dá outras providências”. 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 002/2023. OBJETO: Indicar a elaboração de Projeto 

de Lei com o objetivo de “Instituir como matéria curricular o ensino do Xadrez nas 

Escolas Municipais de ensino fundamental, como suporte pedagógico para outras 

disciplinas, no âmbito do Município de Morada Nova, e dá outras providências. ” 

Projeto de Lei Nº 001/2023 que altera a redação do art. 1º da Lei nº 1.441, de 29 de 

outubro de 2008, e dá outras providências. A sessão foi suspensa para a formação 

das Comissões Técnicas da Casa. Foram escolhidos os membros das Comissões 

Técnicas para o Biênio 2023-2024. COMISSÃO TÉCNICA DE LEGISLAÇÃO, 

JUSTIÇA E REDAÇÃO: Presidente – Marquinho da Ana (Marco Antônio de Araújo 

Bica Júnior). Membros – Raquel Girão (Raquel Menezes Girão) e Elesbão Filho 

(Elesbão Pereira Menezes Filho). COMISSÃO TÉCNICA DE FINANÇAS, 

ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO: Presidente – Hilmar Sérgio (Hilmar Sérgio Pinto da 

Cunha). Membros – Neném do Dourado (José Cleidiomar de Sousa) e Marcos Viana 

(Marcos Alberto Viana de Andrade). COMISSÃO TÉCNICA DE URBANISMO, 

INFRAESTRUTURA, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, SAÚDE, ÉTICA, 
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DISCIPLINA, DIREITOS HUMANOS, DEFESA DO CONSUMIDOR E MEIO 

AMBIENTE: Presidente – Gleide Rabelo (Lúcia Gleidevania Rabelo).  Membros – 

Cláudio Maroca (Cláudio Roberto Chaves da Silva) e Weder Basílio (José Weder 

Basílio Rabelo). COMISSÃO TÉCNICA DOS DIREITOS DA MULHER: Presidente – 

Jane Martins (Francisca Aurijane Martins da Cunha). Membros – Raquel Girão 

(Raquel Menezes Girão) e Naiara Castro (Naiara Carneiro de Castro). Foram 

indicados os Líderes de Governo, de Partidos e de Bancada. Líder do Governo – 

Hilmar Sérgio; Líder do PT – Cláudio Maroca; Líder do PP – Weder Basílio; Líder do 

MDB – Elesbão Filho; Líder do PDT – Kécio Martins e Líder da Bancada de Oposição 

– Marcos Viana. No Pequeno Expediente, o Vereador Marco Bica deu boas vindas a 

população morada-novense que compareceu nesta Câmara, destacando que está 

iniciando um ano novo de muito trabalho e desafios. Salientou que já foram formadas 

as comissões técnicas e que vai presidir a Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação. Reiterou seu compromisso para com a população do município. Disse que 

tinha que ir a Fortaleza no momento, mas deixava o seu voto favorável as matérias. 

O Vereador Marcos Viana falou do Projeto Craque de Bola, Craque na Escola que 

atende a trezentos jovens do município, em vários distritos. Destacou que esta é a 

terceira etapa do projeto, com seis meses de duração, com tudo pago para os alunos. 

Ressaltou que vários pais e mães estão prestigiando o projeto. Enfatizou que o distrito 

de Aruaru foi campeão em quase todas as modalidades. Agradeceu ao deputado 

federal Mauro Filho por todo o apoio. O Vereador Elesbão Filho falou que este plenário 

lotado dignifica esta câmara. Falou do filho de uma família ilustre do Aruaru que 

faleceu nesta semana “Vawyris de Oliveira”. Desejou votos de acolhimento ao pároco 

do Aruaru Padre Evandro Alves. Disse que participou no dia vinte e um de janeiro do 

lançamento do livro MARCADA, MAS CURADA, da escritora e missionária Joane 

Costa. Requereu a realização de uma sessão solene para instalação da Procuradoria 

da Mulher em conjunto com o lançamento do livro da autora Joane Costa. A Vereadora 

Jane Martins desejou boas-vindas ao público presente nesta câmara. Falou do livro 

da autora local Joane Costa, ressaltando a violência causada, muitas vezes por 

pessoas da família ao sexo feminino. Destacou que as mulheres desde a infância têm 

de serem fortes. Salientou que toda mulher marcada, demora bastante tempo para 

ser curada. Falou da importância do suporte do estado e de instituições religiosas 

nesta causa. Disse que está muito feliz por presidir a Comissão do Direito da Mulher. 

A Vereadora Raquel Girão ressaltou que a vereadora Bia Martins é a terceira 

Presidenta desta Casa de Leis. Falou de mais um biênio de trabalho, prevalecendo a 

democracia. Citou a posse dos deputados federais e senadores neste dia primeiro de 

fevereiro. Pontuou que o Senador Camilo Santana assumiu o Ministério da Educação 

e que a suplente de Senador, Augusta Brito, poderá ocupar uma cadeira do Senado 

Federal. No Grande Expediente, o Vereador Elesbão Filho saudou em especial as 

mulheres presentes nesta Casa. Disse que veio prestar agradecimentos ao prefeito 

do município do Chorozinho. Falou que teve de se deslocar àquela cidade com o 

intuito de levar seu irmão para receber atendimento médico. Disse que ninguém lhe 

conhecia naquele hospital, porém foram muito bem atendidos. Agradeceu ao prefeito 

Castro Júnior e sua equipe. Disse que no tocante à saúde, o serviço de urgência e 
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emergência do Aruaru, é totalmente sem acolhimento e desumano. Ressaltou que 

quando foi no PSF do Aruaru não encontrou a médica. Alertou ao Secretário de Saúde 

que seja mais atento, pois no seu distrito não tinha uma sonda de alivio para o 

paciente. Disse que sofreu na pele o que o povo vem sofrendo. Disse que a má gestão 

está provada e comprovada todos os dias, no município. Falou de sua tristeza em ver 

um ser humano necessitando de um atendimento imediato e tendo de ir a outra cidade. 

Lamentou pela falta de amor ao próximo por parte de alguns agentes públicos. O 

Vereador Kécio Martins falou da Escola da localidade de Lagoa Funda que vai 

passar a funcionar em tempo integral. Falou da falta de condições estruturais do prédio 

que conta com uma cisterna a céu aberto, falta o muro da escola e não tem coberta 

na quadra. Pediu ao Secretário de Educação para resolver o problema das escolas 

de Boa Água e Lagoa Funda. Falou que quando ocorreu o campeonato de futebol de 

campo, os dirigentes da Boa Água mantiveram duas equipes, parabenizando aos 

mesmos. Falou da péssima iluminação do estádio que dificulta a vida dos atletas. 

Lamentou pela desvalorização do esporte. Disse que seria importante que os eleitores 

gravassem suas falas para se lembrarem no dia da eleição. A Vereadora Gleide 

Rabelo falou de sua satisfação neste começo de período legislativo. Disse que está 

contente de presidir a COMISSÃO TÉCNICA DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA, 

EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, SAÚDE, ÉTICA, DISCIPLINA, DIREITOS 

HUMANOS, DEFESA DO CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE. Também destacou 

que está no cargo de Procuradora Adjunta da Mulher. Requereu da SEDUC-MN, a 

conclusão da quadra esportiva localizada na Comunidade da Lagoa da Barbada – 

Distrito de Lagoa Grande, neste Município. Requereu da SEINFRA-MN, a 

recuperação das estradas do Distrito da Lagoa Grande, principalmente os pontos 

críticos da estrada principal e as várias estradas vicinais relacionadas. Novamente 

cobrou a reforma da Escola da Lagoa Grande. Enfatizou que em nenhum momento 

parou de fazer suas reivindicações. O Vereador Marcos Viana lamentou pela fala da 

Presidenta do SINDSEP que diz que os vereadores de oposição não trabalham. Disse 

que denunciou ao Ministério Público, a obra da creche próxima a câmara, a obra das 

quadras, estradas, da Escola CEBCJEC, dentre outras. Disse que faz tudo com base 

em documentações, salientando que Morada Nova está há um ano sem promotor de 

justiça. Destacou que doze ações estão sendo arroladas na justiça. Falou que a 

oposição tem feito sua parte sim, que se preocupa com a verdade, que tem 

conhecimento de causa e sabe das providencias a tomar. A Vereadora Naiara Castro 

falou de sua satisfação com a abertura da Procuradoria da Mulher neste parlamento. 

Ressaltou que a Mesa Diretora conta com três vereadoras. Disse que vai ocupar o 

cargo de Procuradora da Mulher com o intuito de proteger e ajudar as mulheres que 

sofrem violência e privação dos seus direitos. Disse que na próxima semana ocorrerá 

a inauguração do citado órgão, em conjunto com o lançamento do livro da autora 

Joane Costa, Marcada, Mas Curada. Disse que foi procurada por comerciantes da 

Rua Cipriano Maia que estão insatisfeitos com a nova metodologia de trânsito adotada 

no Centro de Morada Nova. Requereu, com o apoio de todos os vereadores, a 

realização de Audiência Pública para tratar sobre as deliberações da AMT no que diz 

respeito a normatização do trânsito nas vias urbanas da Sede de nosso Município. 
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Requereu da SEINFRA-MN, a recuperação de 3 km da estrada da Comunidade de 

Lagoa dos Bois – Sede Rural deste Município. Requereu da SEINFRA-MN, a 

construção de uma praça pública no Bairro Nossa Senhora da Conceição (Açude 

Velho) – Sede Urbana deste Município. Requereu da Presidência da CMMN, a 

contratação de 01 (um) profissional intérprete de libras para as transmissões das 

Sessões desta Casa Legislativa. Pediu ao prefeito que respondesse ao requerimento 

que fez há seis meses com relação ao censo de inclusão do autismo no município. O 

Vereador Hilmar Sérgio requereu da SEINFRA-MN, que sejam realizados projetos 

para viabilizar em data posterior a pavimentação das duas principais ruas localizadas 

no Setor K - área do Perímetro Irrigado de Morada Nova. Requereu da SEINFRA-MN, 

que sejam realizados projetos para viabilizar em data posterior as ações abaixo 

relacionadas no Bairro Irapuã Nobre (DNOCS) - Sede urbana deste Município. 

Destacou que o reitor da UNILAB, professor Roque Albuquerque, sua equipe técnica 

e membros IDR - Instituto de Desenvolvimento Rural, estiveram reunidos com o 

Prefeito Vanderley, onde na ocasião foi realizada a assinatura do documento que 

marca o protocolo de intensões para futuras instalações de cursos superiores da 

citada universidade em nosso município. Salientou que um curso de Veterinária será 

muito bem-vindo ao município. Salientou que Morada Nova é a maior bacia leiteira do 

estado, é o quinto maior plantel de suínos, a terceira cidade com maior rebanho na 

ovinocultura e está entre as maiores produtoras de camarão do Ceará. Lembrou que 

esteve, com uma equipe, na Secretaria Nacional do Saneamento em busca de 

recursos para sanear o município. Comunicou que o prefeito Vanderley Nogueira está 

enviando à Câmara Municipal de Morada Nova, o Projeto de Lei que visa adequar o 

vencimento dos professores da rede pública municipal ao Piso Nacional Salarial dos 

Professores. Solicitou ofício enviando votos de aplausos e elogios pelo trabalho 

desempenhado pela enfermeira Luciana Almeida no decorrer dos seis anos em que 

esteve à frente da pasta da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício de mesmo teor foi 

requerido para a Senhora Conceição Oliveira pelo bom desempenho durante o 

período em que esteve à frente da pasta da Secretaria Municipal de Articulação 

Institucional. O Vereador Cláudio Maroca falou de mais um início de ano, de luta, 

debate e trabalho. Falou da importância das homenagens em vida. Falou do 

sepultamento de duas pessoas no Aruaru: Maria das Graças Silva, uma grande mulher 

do seu distrito e do Senhor José Walyres de Oliveira, um grande amigo de todos. 

Desejou um bom ano, com um inverno bem chuvoso, para a felicidade dos 

agricultores. A Vereadora Rose Mayre Monteiro disse que nestes dias ouviu a 

palestra do professor Emílio Freitas, falou que saiu da palestra, com a sensação de 

mais amor e necessidade de servir ao próximo.  Ressaltou que está grata a Deus por 

sua vida e por ter passado por uma grande cirurgia, com sucesso. Citou que não é 

adepta das redes sociais, como alguns colegas. Pontuou que ficou indignada com a 

ENEL, destacando que muitas comunidades de Morada Nova estão sem água por 

causa da falta de energia. Citou também que teve a energia de sua casa cortada, sem 

está devendo nenhuma fatura. Disse que conversou com o Secretário de Saúde sobre 

a falta de transporte no Uiraponga, ressaltando que foi atendida no seu pleito. O 

Vereador Weder Basílio requereu da Presidência da CMMN, a realização de uma 
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Sessão Solene para prestar homenagens aos 50 anos da Igreja Assembleia de Deus 

Templo Central e aos 50 anos de vida do Pastor Presidente Sóstenes Fernandes 

Paulino e que na oportunidade sejam entregues Comendas aos homenageados 

(Igreja Assembleia de Deus Templo Central e Pastor Presidente Sóstenes Fernandes 

Paulino). Requereu da SEINFRA-MN, a construção de uma rampa de acessibilidade 

para as pessoas portadoras de necessidades especiais na Praça Pastor Pedro Ivo, 

localizada na Sede Urbana. Requereu do IMAMN, que realize a limpeza e revitalização 

do jardim da Praça Pastor Pedro Ivo, localizada na Sede Urbana deste Município. A 

Vereadora Jane Martins requereu da SESA, que envie a relação dos veículos oficiais 

da referida Secretaria, especificando os que são ambulâncias. Requereu da SEJUV-

MN, que agilize a recuperação e manutenção das lâmpadas das torres localizadas no 

Estádio Pedro Eymard, situado na Sede Urbana deste Município. Destacou que o 

carro da equipe médica do Juazeiro já foi designado. Solicitou que a SEINFRA 

mandasse máquinas para fazer estradas do Juazeiro, Lagoa do Tapuio e Havelinos. 

Com relação ao serviço de Correios no bairro Gran Ville, ressaltou que recebeu uma 

resposta não oficial que está ocorrendo a contagem de novas ruas com o intuito de se 

contratar novos carteiros e desta forma pode haver a contemplação daquele bairro tão 

carente deste serviço. Falou do Projeto de Indicação Nº 01/2023 cujo OBJETO: “Indica 

a elaboração de Projeto de Lei com o objetivo de criar o Programa Bolsa Universitária, 

no âmbito do Município de Morada Nova”. Discorreu sobre o objetivo do projeto. Na 

Ordem do Dia 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 RESOLUÇÃO Nº 001/2022. OBJETO: altera disposições da Resolução 

Nº 01/2019, de 28 de fevereiro de 2019. (Caráter de urgência). PROJETO DE 

INDICAÇÃO Nº 001/2023. OBJETO: “Indica a elaboração de Projeto de Lei com o 

objetivo de criar o "Programa Bolsa Universitária, no âmbito do Município de Morada 

Nova, e dá outras providências”. Aprovados. Foram votados os requerimentos. Nada 

mais havendo a tratar, a Senhora Presidente encerrou a presente Sessão e convocou 

outra para o dia Nove de Fevereiro de Dois Mil e Vinte e Três. Do que eu, Raquel 

Menezes Girão, Primeira Secretária, determinei que fosse digitada a presente Ata, 

que depois de aprovada será assinada por mim e pela Senhora Presidente.  

 

 

 

Presidente: ________________________________________________________ 

 

1ª Secretária: _______________________________________________________ 
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