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ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 1 
VEREADORES DE MORELÂNDIA, ESTADO DE PERNAMBUCO. 2 

 3 

Aos 24 ( vinte e quatro) dias do mês de março do ano de 2022, 4 

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

Moreilândia, Estado de Pernambuco, presentes os Vereadores, conforme 6 

constante do termo de presença, sob a Presidência do Vereador Augusto Alves 7 

Peixoto Alencar e secretariada pelo Vereador Jesus Felisardo de Sá e pela 8 

Vereadora Antônia Maria da Silva, foi dado início aos trabalhos da Quarta 9 

Reunião Ordinária, momento em que o Presidente saudou a todos os presentes 10 

e, continuando, solicitou que todos ficassem de pé para fazerem a oração do Pai 11 

Nosso, o que foi feito. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou a Ata da 12 

Segunda Sessão Ordinária para votação, sendo esta aprovada por todos. 13 

Posteriormente, o Sr. Presidente passou a palavra para a Sr. Secretário Jesus 14 

Felisardo que saudou a todos presentes, logo em seguida leu a Ata da Sessão 15 

Anterior, como não haviam correções a serem feitas, foi aprovada 16 

unanimemente. Dando continuidade, o Sr. Presidente leu a pauta da Sessão, e, 17 

posteriormente, devolveu a palavra ao Sr. Secretário, que fez a leitura do Projeto 18 

de Lei nº 002/2022, que trata sobre o reajuste do salário base dos profissionais 19 

do magistério. Em seguida, o Sr. Presidente enviou o Projeto de Lei 002/2020 20 

para as comissões competentes. Ato contínuo, foi concedida a palavra para o 21 

Professor Erivan Aniceto, que fez considerações e defendeu a aprovação 22 

presente projeto.   Em seguida foi apresenta a Indicação n.º 001/2022, de autoria 23 

do Presidente da casa, que trata sobre o calçamento da Rua Padre Peixoto no 24 

Distrito de Caririmirim, sendo posteriormente lido pelo Sr. Secretário, colocado 25 

em votação e aprovado por todos. Com o retorno da palavra, o Sr. Presidente 26 

solicitou que o Sr. Secretário lesse o relatório da Comissão de justiça e redação 27 

sobre o projeto de lei 001/2022, o que foi feito. Ato contínuo, o Presidente 28 

colocou o projeto em deliberação, sendo aprovado unanimemente pelos Srs. 29 

Vereadores. Em seguida, o Sr. Presidente passou a palavra para a sra. 30 

Gilvandete, que agradeceu a todos pela aprovação do presente projeto, em 31 

especial ao Vereador Jesus Felisardo. Com a palavra, a vereadora Heduarda 32 

solicitou ao Prefeito e a sra. Secretária de Educação que fosse colocado a placa 33 

e o vidro no ônibus que transporta os universitários para o Ceará, pois, devido as 34 

recorrentes chuvas, tem molhado o interior do veículo. Também, devido as 35 

chuvas, pediu que a rota do transporte seja feita por outra localidade, devido ao 36 

risco de atolamento. Logo após, o sr. Presidente passou a palavra a para a Sra. 37 

Beta Freitas, que veio explanar a importância do Março Roxo, que tem como 38 

intuito a conscientização para a causa da epilepsia, disse ainda que apesar de 39 

não ter cura, tem tratamento. Ainda cobrou, que o tema fosse mais abordado no 40 

município, em especial nas escolas. Por fim, parabenizou aos Vereadores e aos 41 

servidores que se encontram na casa. Com a palavra para a servidora 42 

Gilvandete, esta complementou o discurso da Sra. Beta, discorrendo sobre a 43 
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dificuldade de aquisição de remédios de alto custo. Com a palavra para a 44 
Vereadora Eliete, esta disse que a Casa sempre está aberta para as solicitações 45 

da comunidade e por fim, parabenizou a Sra. Beta Freitas pela luta que esta 46 

desenvolve a muito tempo. Como não havia nada mais a ser tratado, o Sr. 47 

Presidente deu por encerrada a presente reunião e eu, Antônia Maria da Silva, 48 

1ª. Secretária, lavrei a presente ata que será assinada por mim 49 

_____________________________ e pelo Sr. Presidente e demais Vereadores 50 

presentes. 51 
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