
  
 

 

ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REALIZADA NO DIA VINTE E 

TRÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS, EXCEPCIONALMENTE, 

SOB A PRESIDÊNCIA DO VEREADOR HILMAR SÉRGIO PINTO DA CUNHA 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, 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. O Senhor 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. O Presidente determinou que a 

secretária fizesse a Leitura do Expediente: Ofícios. No Pequeno Expediente, a 

Vereadora Naiara Castro se solidarizou com a família do senhor Francisco Nilson 

Saldanha Maia (Nego Velho do Milton Pombo), que faleceu. Destacou que o mesmo 

era um grande amigo do seu avô e do seu pai. Também enviou votos de pesar aos 

familiares da ilustre Senhora Maria Vilani Andrade Dias Rabelo (esposa do Senhor 

Paulo de Tarso), falecida. A Vereadora Raquel Girão requereu o envio de votos de 

aplauso, elogio ou semelhante ao Senhor ÍTALO COSTA em alusão a sua aprovação 

para o Curso de Medicina na USP (Universidade de São Paulo). Ressaltou que o 

mesmo foi seu aluno e que desde cedo, o jovem transpareceu ser um vencedor. No 

Grande Expediente, o Vereador Kécio Martins falou da dificuldade do morada-

novense no tocante a conseguir um laudo de causa morte de idosos. Ressaltou seu 

sofrimento para adquirir este documento para um conhecido. Lembrou que o médico 

da UPA é muito sobrecarregado para ter de atender também a defunto. Pediu ao 

Poder Público mais agilidade neste serviço. Falou da necessidade de implementar o 

programa Hora de Trator em Morada Nova tendo em vista a grande necessidade do 

homem do campo que há muito se encontra sem incentivo para produzir. Destacou 

que estamos no período chuvoso, época propícia para o plantio. Lembrou ao 

Secretário de Agricultura que cursos de temperos não tem relevância para o homem 

do campo. Disse que os nordestinos gostam sim de trabalhar, mas não lhes oferecem 

condições. Comentou que muitos assentamentos rurais possuem trator. Lembrou que 

Morada Nova produzia muitas riquezas quando investia no Perímetro Irrigado. O 

Parlamentar Hilmar Sérgio destacou que o vereador Marco Bica está representando 

esta Casa de Leis em um evento da Secretaria de Educação. O Vereador destacou 

todos os projetos que estão tramitando na Casa, lembrando aos pares que ocorrerá 

reunião de comissões técnicas na próxima quarta-feira. Na Ordem do Dia foi votado o 

Projeto de Resolução Nº 003/2023. OBJETO: Cria a galeria de fotos de mulheres 

parlamentares, no âmbito da Câmara Municipal de Morada Nova/CE e dá outras 
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providencias. Aprovado em duas votações sem interstício de tempo. Nada mais 

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

para o dia Dois de Março 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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