
  
 

 

ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REALIZADA NO DIA NOVE 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. 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 Lei Nº 002/2023 Altera as 

disposições que indica da Lei nº 1.894, de 27 de maio de 2019, e dá outras providências. 

(Plano Diretor de Morada Nova); Projeto de Lei Nº 003/2023 Premiação por Resultado; 

altera a redação do art. 26 da Lei nº 1.519, de 30 de dezembro de 2009; revoga a Lei nº 

1.602, de 02 de outubro de 2012; altera a redação do caput do art. 80 da Lei nº 1.162, de 

8 de junho de 2001, e dá outras providências; 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 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; Dispõe sobre a exclusividade da ministração 

da disciplina de Educação Física aos profissionais de Educação Física devidamente 

registrados pelo sistema CONFEF - Conselho Federal de Educação Física / CREF 5 - 

Conselho Regional de Educação Física do Ceará, na Rede de Ensino do Município de 

Morada Nova/CE, e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 010/2023 Denomina de 

Vereador José Osivaldo Lopes Sampaio o Estacionamento Anexo ao Edifício Vereador 

João Fagundes Filho. Projeto de Resolução 003/2023 Cria a galeria de fotos de mulheres 

parlamentares, no âmbito da Câmara Municipal de Morada Nova/CE, e dá outras 
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providências. A Presidente do SINDSEP Morada Nova, Professora Glauberlene Rabelo, 

usou a tribuna para tratar sobre o Tema: Campanha Salarial dos Servidores Públicos 

Municipais 2023. No Grande expediente, o Vereador Kécio Martins disse que está a dois 

anos nesta Casa, observando que a perda do alunado é grande, pois os professores estão 

sempre paralisando em busca dos seus direitos. Falou que Morada Nova está 

retrocedendo no tocante a qualidade da educação. Lamentou pela novela do piso salarial 

do Magistério que todos os anos causa polêmica no município. Disse que o prefeito 

contraria as ordens do Ministério da Educação. Falou que o gabinete do Vereador Kécio 

está à disposição dos professores para o que der e vier. Pediu a Deus para tocar no 

coração do gestor municipal. O Vereador Elesbão Filho iniciou falando que os 

professores e os servidores merecem muito respeito desta Casa. Disse que é 

estarrecedor a retirada de direitos por parte do Executivo, lembrando que não se pode 

concordar com perda de direitos conquistados. Citou que o prefeito filiado ao Partido dos 

Trabalhadores, deveria ser expulso do partido, por não cumprir o Regimento Partidário. 

Disse que toda época de aumento salarial, é a mesma coisa, os trabalhadores se 

degladiando em busca dos seus direitos. Se solidarizou com professores e prestou apoio 

aos mesmos. Sugeriu ao líder do governo que retirasse o projeto polêmico que deu 

entrada e retira direitos. Falou que a saúde em Morada Nova está apática e capenga e 

que o PSF da localidade de Patos está sem médico novamente, lembrando que Patos fica 

a sessenta quilômetros da sede e que aquela comunidade está extremamente prejudicada 

e nem ficha de referência pode obter. Falou que ainda tem gente agradecendo ao prefeito 

por manter plantão médico no Aruaru fim de semana. Disse que saúde é direito de todos 

e dever do Estado. Disse que medicamento não se tem por falta de gestão eficiente. Falou 

do fechamento da Fundação São Lucas por birra política. Disse que muitos aplaudem 

esta saúde caótica. Disse que é inadmissível um acidentado ou infartado do Aruaru ter de 

vir procurar médico em Morada Nova para depois ser transferido a Fortaleza. Disse que 

este sistema de regulação tem de ser mudado. Questionou onde está sendo obedecido 

os princípios do SUS no município. Falou que está defendendo a pobreza que não pode 

pagar exames, consultas e transporte. Disse que não podem ser manipulados por falas 

bonitas de pessoas beneficiadas pela administração. Comentou que saúde e educação 

são serviços essenciais, com verbas do governo federal para serem bem administradas 

pelo gestor. Pediu que a sociedade procurasse o Ministério Público para fazer suas 

denúncias, pois vivemos numa democracia, onde todos podem lutar por seus direitos em 

todas as esferas. O Parlamentar Cláudio Maroca disse que vai se reunir com o 

Secretário de Saúde, juntamente com a equipe do PSF I do Aruaru, para tratar de 

assuntos pertinentes ao funcionamento deste PSF, bem como dos outros postos de saúde 

da sua comunidade. Falou das falhas graves no atendimento no setor da saúde. Falou 

com alegria que o médico Fábio faz quatorze pequenas cirurgias no Aruaru. Citou que no 

PSF II e III do Aruaru começarão as reformas. Falou da importância dos vários 

atendimentos no fim de semana nos PSFs. Disse que espera que se resolva muitas 

pendências nessa reunião. Destacou que vários carros da saúde estão sendo 

recuperados. Falou que muitas vezes os parlamentares levam doentes nos seus carros 

para Fortaleza. Discorreu da necessidade de quatro postos de saúde funcionando a 

contento devido à alta demanda. Falou da existência de dois postos de gasolina no 

Aruaru, salientando que não é necessário que as ambulâncias do Aruaru venham até a 

sede do município para abastecer. Também ressaltou que é necessário a aquisição de 
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mais medicamentos para seu distrito. A Vereadora Raquel Girão reivindicou novamente 

algo que é direito da população: estradas transitáveis no distrito do Roldão. Falou que já 

pediu demais. Citou que os últimos precisam serem os primeiros, se referindo a falta de 

conclusão das estradas do Roldão. Lamentou porque a comunidade já teve de fazer 

estradas com recursos próprios. Ressaltou que o setor da Saúde é algo de urgência e a 

questão de transporte nesta área estava precária. Disse que visitou o Hospital Regional 

e que o Secretário Cristiano resolveu as demandas daquele centro médico. Falou que 

também pretende visitar a UPA. O Vereador Neném do Dourado falou da questão da 

falta de carro da saúde no Dourado. Disse que o fechamento da escola do Dourado lhe 

dói e espera que voltem atrás. Falou que nunca vai baixar a cabeça ante as dificuldades. 

Disse que enquanto for vereador sempre vai cobrar o melhor para os munícipes. 

Requereu da SEINFRA, a recuperação das Ruas Capitão José Rufino no bairro Girilândia 

e Luiz Irancinelio Cavalcante no bairro Divino Espírito Santo – Sede Urbana. Requereu 

da SEINFRA, a reforma da Quadra e construção de uma Praça Pública com uma 

academia ao ar livre e um parque infantil na Comunidade do Tigre – Sede Rural deste 

Município, visto que já existe um projeto elaborado. Requereu da SEINFRA, a 

recuperação da passagem molhada localizada na estrada que liga a Comunidade de 

Lourenço ao Dourado – Sede Rural. Requereu da SEINFRA, a recuperação das estradas 

pertencentes às localidades de Amapá, Serra da Volta, Aroeira, Volta do João Mateus, 

Sossego, Feiticeiro e Pacavira. O Vereador Marco Bica disse que na próxima semana 

terá importante reunião de Comissões para analisar todas as matérias que estão 

tramitando. Falou dos seus projetos de lei: PROJETO DE LEI Nº 009/2023 que assim 

disciplina: 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. Falou que a implantação 

do ensino do xadrez na rede Municipal de Ensino tem também como objetivos oferecer 

uma atividade de lazer sadia e educativa para a juventude, propiciar a melhoria do poder 

de concentração, com a consequente otimização do aproveitamento dos alunos nas 

outras disciplinas escolares, melhorar o desenvolvimento intelectual, a análise e a síntese, 

propiciando uma melhor estruturação do raciocínio, e um maior desenvolvimento da 

memória e da atenção. E PROJETO DE LEI Nº 010/2023 que assim disciplina: Dispõe 

sobre a exclusividade da ministração da disciplina de Educação Física aos profissionais 

de Educação Física devidamente registrados pelo sistema CONFEF - Conselho Federal 

de Educação Física / CREF 5 - Conselho Regional de Educação Física do Ceará, na Rede 

de Ensino do Município de Morada Nova/CE, e dá outras providências. Disse que o 

presente projeto 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/CREF5 - Conselho Regional de 

Educação Física do Ceará em toda rede de ensino do município de Morada Nova, seja 

pública ou privada. O Vereador Hilmar Sérgio disse que todos os projetos que dão 

entrada neste plenário são avaliados antes de serem votados. Falou que esteve com o 

Secretário de Saúde e com o Vereador Elesbão para tratar acerca de questões da área 

da saúde pertinentes ao Aruaru. Falou da importância da Central de entrega de 

medicamentos esteja conectada com um computador central para ver as demandas da 

comunidade. Disse que a Presidente do SINDSEP falou que o Projeto de Lei Nº 03/2023 

está atrelado ao aumento do professor, mas não é desta forma, pois são dois projetos 
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distintos. Falou que respondeu a uma CPI na Secretaria de Educação e foi inocentado. 

Lembrou que também foi inocentado com relação as denúncias dos açudes do distrito de 

Boa Água. Disse que não ficou feliz pela atitude do prefeito em não cumprir o piso no ano 

passado. Ressaltou que a cada dois anos o professor de Morada Nova recebe quatro por 

cento a mais no seu salário de acordo com o PCCR. Discorreu sobre as várias conquistas 

do PCCR do Magistério. Disse que vai pedir ao setor de contabilidade para avaliar o 

impacto financeiro com relação ao Projeto de Lei Nº 03/2023, salientando que vai 

conversar com prefeito e secretário. Citou todos os outros projetos que deram entrada na 

Casa, ressaltando que não são polêmicos. Falou de outras categorias funcionais que 

precisam receber um aumento diferenciado. Falou da importante reunião das comissões 

que ocorrerá na quarta-feira vindoura. Falou da sessão solene para inauguração da sala 

da Procuradoria da Mulher e da inauguração da Casa do Cidadão. Citou diversas 

inaugurações de obras que estão ocorrendo no município de Morada Nova. Destacou com 

alegria, que o Ministério da Saúde deve enviar R$ 25,9 milhões para o Ceará investir na 

redução da fila de cirurgias eletivas, ou seja, aquelas consideradas sem emergência. 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 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 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. Os dois projetos foram aprovados. Duas votações sem interstício de tempo 

conforme acordo de lideranças. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente 

encerrou a presente Sessão e convocou outra para esta mesma data. 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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