
  
 

 

ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REALIZADA NO DIA DEZESSEIS 

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 treze horas ao plenário Vereador José Leandro da Silva, os 

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

Pereira Menezes Filho, 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 fevereiro, 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 004/2023. OBJETO: Altera 

disposições da Resolução nº 01/2019, de 28 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre 

a estrutura administrativa, para alterar a quantidade de quantidade de cargos de 

assessor de comissões técnicas da Câmara Municipal de Morada Nova e dá outras 

providências. Projeto de Indicação Nº 003/2023. OBJETO: Indicar a elaboração de 

Projeto de Lei com o objetivo de disciplinar a revisão salarial aos servidores 

municipais, em todas as categorias, conforme a Lei Orgânica do Município de 

Morada Nova – Ceará. Projeto de Lei Nº 012/2023. Redefine a área do terreno a ser 

doado à Associação Amor ao Próximo, e dá outras providências. A sessão foi 

suspensa para discussão dos projetos que estão tramitando. A Presidente do 

SINDSEP Glauberlene Rabelo usou a tribuna para falar acerca da reunião na 

Presidência da Casa com o intuito de pedir que o Projeto de Lei Nº 003/2023 seja 

estudado exaustivamente. No Pequeno Expediente, usou a tribuna, o Vereador 

Hilmar Sérgio que falou da reunião do Conselho de Previdência para alterar dois 

artigos, reordenando a lei do IPREMN, beneficiando o professor. Discorreu que a 

regra do pedágio foi abolida, beneficiando algumas pessoas de forma imediata. 

Falou acerca da partida precoce do querido morada-novense Klauber Cavalcante 

(Binha). O Vereador Marcos Viana anunciou que vai requerer que o prefeito envie o 

projeto do aumento salarial dos profissionais que recebem mais de um salário 

mínimo. Falou acerca do IPREMN, citando que o acordo das correções da lei foi feito 

há vários meses. Pediu que o projeto de lei Nº 003/2023 fosse retirado. O Vereador 

Marco Bica disse que o projeto de lei 003/2023 não será votado por enquanto e que 

a retirada deste cabe ao prefeito. Falou do projeto que tem o fito de assegurar que 
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as aulas da disciplina de Educação Física sejam ministradas por profissionais 

devidamente habilitados e registrados no sistema CONFEF - Conselho Federal de 

Educação Física / CREF 5 - Conselho Regional de Educação Física do Ceará em 

toda rede de ensino do município de Morada Nova. Disse que o Projeto de 

Resolução 003/2023 que Cria a galeria de fotos de mulheres parlamentares, no 

âmbito da Câmara Municipal de Morada Nova/CE sofrerá adequações. Destacou 

que as matérias não polêmicas serão todas votadas hoje. No Grande Expediente, o 

Vereador Elesbão Filho iniciou falando que críticas servem para reflexão, 

modificação e aperfeiçoamento. Disse que elogios servem para transmitir energias 

positivas. Agradeceu a SOP pelo início da reforma da CE 138, no Aruaru, após 

vários ofícios solicitando a obra. Mencionou e saudou a médica Jeniffer Brito e toda 

sua equipe pela realização do atendimento domiciliar, destacou que são pessoas 

anônimas que fazem um grande trabalho humanizado por toda a Morada Nova. 

Citou a resposta do requerimento da Escola do Patos, falando que a reforma da 

escola foi paga e repaga há bastante tempo. Comentou que solicitou o processo de 

licitação da Creche de Patos e nunca obteve resposta em desrespeito à lei orgânica. 

Disse que o abono de que trata o projeto 003/2023 é altamente discriminatório pois 

somente beneficia alguns professores. Disse que acredita que prefeito pode ter sido 

enganado pelo Secretário de Educação que quer tirar a evolução funcional do PCCR 

do professor. Disse que o Partido do Trabalhador somente pensa em tirar direito 

trabalhista. Falou de seu repúdio com relação a este projeto perverso que fere a 

sociedade morada-novense. Disse que a CPI da Educação está por um fio, pois são 

inúmeras denúncias, principalmente com relação a merenda escolar. Disse que todo 

ano o professor tem de vir brigar nesta Casa por seus direitos, destacando que os 

docentes sofrem uma angústia todo início de ano. O Vereador Hilmar Sérgio falou 

acerca da reunião na presidência da câmara, citando que os projetos encaminhados 

estão sob apurada análise. Falou das mensagens que serão votadas nesta sessão. 

Disse da necessidade dos operadores de computador, motoristas e algumas outras 

categorias receberem um aumento salarial diferenciado, para recuperar o poder de 

compra. Falou da importância de um seminário sobre o projeto que tem o fito de 

assegurar que as aulas da disciplina de Educação Física sejam ministradas por 

profissionais devidamente habilitados e registrados no sistema CONFEF - Conselho 

Federal de Educação Física / CREF 5 - Conselho Regional de Educação Física do 

Ceará em toda rede de ensino do município. Citou a relevância do projeto do xadrez 

para melhorar a capacidade intelectual do alunado de Morada Nova. Disse que o 

Projeto de Lei 003/2023 será esmiuçado nesta Casa de Leis. Desejou um carnaval 

de paz e alegria a todos. Na Ordem do Dia foram votados: Projeto de Lei Nº 

004/2023 Fixa o piso do vencimento dos profissionais do magistério da rede de 

ensino pública municipal; reajusta o vencimento dos profissionais do magistério que 

percebam valor superior ao piso, e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 

005/2023 Institui Programa Bolsa Monitoria no âmbito das escolas da rede pública 

municipal de ensino, e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 006/2023 Autoriza a 

doação do imóvel que indica, pertencente ao Município de Morada Nova/CE, à 

BETÂNIA LÁCTEOS S/A, e dá outras providências.  Projeto de Lei Nº 007/2023 Fixa 
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novos valores dos vencimentos do cargo de Coordenador Pedagógico, de acordo 

com os seus Níveis; Projeto de Lei Nº 008/2023 Fixa o piso salarial dos servidores 

públicos municipais e dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de 

Combate às Endemias, e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 009/2023  Institui 

como matéria curricular o ensino do Jogo de 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 011/2023 

Denomina de Vereador José Osivaldo Lopes Sampaio o Estacionamento Anexo ao 

Edifício Vereador João Fagundes Filho. Projeto de Resolução Nº 004/2023. 

OBJETO: Altera disposições da Resolução nº 01/2019, de 28 de fevereiro de 2019, 

que dispõe sobre a estrutura administrativa, para alterar a quantidade de quantidade 

de cargos de assessor de comissões técnicas da Câmara Municipal de Morada Nova 

e dá outras providências. Todos os projetos foram aprovados em duas votações sem 

interstício de tempo conforme acordo de lideranças. Projeto de Indicação Nº 

003/2023. OBJETO: Indicar a elaboração de Projeto de Lei com o objetivo de 

disciplinar a revisão salarial aos servidores municipais, em todas as categorias, 

conforme a Lei Orgânica do Município de Morada Nova – Ceará. Aprovado em 

votação única. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente encerrou a 

presente Sessão e convocou outra para o dia Vinte e Três 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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