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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 1 
VEREADORES DE MORELÂNDIA, ESTADO DE PERNAMBUCO. 2 

 3 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de fevereiro do ano de 4 

2022, pelas 09:00 horas, no Auditório da Câmara Municipal, nesta cidade de 5 

Moreilândia, Estado de Pernambuco, presentes os Vereadores Augusto Alves 6 

Peixoto Alencar, Antônia Maria da Silva , Ivan Alves Pessoa, Jesus Felisardo de 7 

Sá, Maria Heduarda Oliveira Ferreira, Cícero Wilton Miranda Oliveira e José 8 

Raimundo de Oliveira, ausentes a Vereadora Eliete Freitas de Andrade e o 9 

Vereador Marcos Daniel Soares, este último justificou a ausência, conforme 10 

constante do termo de presença. Sob a Presidência do Vereador Augusto Alves 11 

Peixoto Alencar e secretariada pela Vereadora Antonia Maria da Silva, foi dado 12 

início aos trabalhos da Segunda Reunião Ordinária, momento saudou a todos os 13 

presentes e, continuando, solicitou a que todos ficassem de pé para fazerem a 14 

oração do Pai Nosso, o que foi feito. Em seguida, o Sr. Presidente passou a 15 

palavra para a Sra. Secretária que leu a Ata da Sessão Anterior. A ata foi 16 

colocada em votação, momento em que foi passada a palavra ao Vereador 17 

Wilton, que solicitou que fossem feitas alterações. Posteriormente o Presidente 18 

passou a Palavra para o Vereador Ivan Alves, que informou que enviou ofício à 19 

prefeitura cobrando posicionamento sobre o andamento do concurso, mas até o 20 

momento não foi respondido. Com a palavra o Sr. Vereador José Raimundo, 21 

falou que o requerimento sobre o concurso já estava a seis meses com a 22 

prefeitura e ainda não havia sido respondido, o que considerou uma falta de 23 

respeito com esta Casa e com os concursados. Com a palavra de volta, o Sr. 24 

Presidente informou que se fosse necessário iria à prefeitura com os demais 25 

Vereadores para cobrar resposta pessoalmente. Passada a palavra para o 26 

Vereador Jesus Felisardo, saudou todos os presentes, disse que espera ouvir as 27 

palavras do advogado dos aprovados do concurso, pois não entende o porquê 28 

de ainda não ter sido resolvida a questão. Em seguida, o presidente passou a 29 

palavra para o advogado dos aprovados no concurso de Moreilândia, Dr. 30 

Sóstenes, que saudou a todos e disse que era preciso desatar as amarras da 31 

velhas políticas, e que o gestor municipal estaria enxugando gelo, que o mesmo 32 

não estaria respondendo em tempo as solicitações a ele direcionadas, que 33 

respondeu posteriormente, momento em que fez a leitura desta e fez indagações 34 

sobre a resposta, que vem mais uma vez solicitar atenção à sua demanda; em 35 

seguida, foi aparteado pelo Vereador Jesus, que fez correções na fala do Dr. 36 

Sóstenes, momento em que, com a palavra de volta, o advogado disse lamentar 37 

a situação e  que se não fosse a lide resolvida administrativamente, o caso seria 38 

levado à justiça; novamente foi aparteado pelo vereador jesus, questionando 39 

novamente a fala do advogado. Com a palavra de volta, o Dr. Sóstenes, por fim, 40 

pediu mais uma vez que esta casa provocasse o Prefeito sobre o concurso, e 41 

agradeceu o espaço dado para sua fala. Passada a palavra para o vereador 42 

Wilton, disse que já foram feitos requerimentos, que não havia sido respondido, 43 
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que a casa está fazendo sua parte, cobrando respostas do andamento do 44 
concurso ao Prefeito, que é direito dos aprovados a nomeação no concurso. 45 

Passada a palavra ao Dr. Sóstenes, este informou que sempre teve apoio da 46 

Casa nas solicitações levadas pelos aprovados no concurso, mas que reitera o 47 

pedido de apoio. Passada a palavra para a vereadora Maria Heduarda, a mesma 48 

disse que a questão do concurso está sendo tratada com falta de respeito pelo 49 

Prefeito. Como não havia nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente deu por 50 

encerrada a presente reunião e eu, Antonia Maria da Silva, 1ª. Secretária, lavrei 51 

a presente ata que será assinada por mim _____________________________ e 52 

pelo Sr. Presidente e demais Vereadores presentes. 53 

_________________________________ 54 

_________________________________ 55 

_________________________________ 56 

_________________________________ 57 

_________________________________ 58 

_________________________________ 59 

____________________________________ 60 

____________________________________ 61 
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