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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 
DE MOREILÂNDIA, ESTADO DE PERNAMBUCO. 2 

 3 

 4 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril do ano de 2022, pelas 5 
09:00 horas, no Auditório da Câmara Municipal, nesta cidade de Moreilândia, Estado de 6 
Pernambuco, presente os Vereadores, constantes do termo de presença. Sob a 7 
Presidência do Vereador Augusto Alves Peixoto Alencar e secretariado pelo Vereador 8 
Jesus Felizardo de Sá e pela Vereadora Antônia Maria da Silva, foi dado início aos 9 
trabalhos da sexta reunião ordinária da Câmara Municipal de Moreilândia, Estado de 10 
Pernambuco, momento em que o Sr. Presidente solicitou a todos que ficassem de pé 11 
para a fazerem a oração Pai Nosso, o que foi feito. Ato seguinte, o Sr. Presidente 12 
solicitou ao Sr. Secretário que fizesse a leitura da ata anterior. Posteriormente sendo 13 
posta em discussão, como não havia correções a serem feitas foi a mesma aprovada 14 
pelos presentes. Continuando, o Sr. Presidente leu a Ordem do Dia. Em seguida o Sr. 15 
Secretário leu o Projeto de Lei nº 003/2022, que trata sobre a cessão de imóvel ao 16 
estado de Pernambuco, sendo colocado em votação devido ter sido apresentada em 17 
regime de Urgência e em seguida aprovado por todos. Com a palavra o Sr. José Mota, 18 
Delegado da Polícia Civil, agradeceu a aprovação do Projeto e disse que espera que a 19 
transferência da Delegacia seja feita o mais rápido possível. Logo após, foi apresentado 20 
o Projeto de Lei nº 004/2022, lido pelo Sr. Secretário. Dando continuidade, foram postos 21 
em discussão os Requerimentos nº 001/2022, de autoria da vereadora Vanete, 22 
solicitando construção de uma lombada na Rua Santa Luzia em Caririmirim; 23 
Requerimento nº 002/2022, de autoria da vereadora Vanete, solicitando calçamento em 24 
uma parte da rua Luiz Rodrigues nas proximidades da Escola Presidente Médici; e 25 
Requerimento nº 003/2022, de autoria do vereador Augusto Peixoto, solicitando 26 
reformas na quadra poliesportiva de Caririmirim, sendo lidos e posteriormente votados 27 
por todos, aprovados por unanimidade. Com a palavra o vereador Cícero Wilton 28 
parabenizou a apresentação dos requerimentos e em seguida pediu que fosse retirado 29 
o requerimento de sua autoria que versava sobre o mesmo tema do requerimento nº 30 
002/2022, para evitar duplicidade. Com a palavra a Vereadora Vanete, que agradeceu a 31 
aprovação dos requerimentos por ela apresentados e também agradeceu ao Prefeito 32 
Vicente Teixeira Sampaio, por este ter atendido a outro Requerimento sobre melhorias 33 
na Vila São João. Com a palavra o Vereador Cícero Wilton, parabenizou ao Presidente 34 
da Casa pelo Requerimento e disse que a demanda também chegou ao seu 35 
conhecimento. Com a palavra o Sr. Presidente informou que seu requerimento é uma 36 
demanda antiga, que a quadra poliesportiva de Caririmirim está em condições 37 
Precárias, dificultando a prática esportiva. Novamente com a palavra, o Vereador Cícero 38 
Wilton disse que tem chegado a sua pessoa reclamação de populares sobre o estado 39 
das ladeiras do Sítio Escondido e do Sítio Jenipapo, momento em que foi aparteado 40 
pelo Vereador Jesus Felisardo, que disse que o Prefeito tem conhecimento destas 41 
demandas e que devido às fortes chuvas neste período não seria possível no momento, 42 
mas que assim que o tempo estiar as obras serão feitas. Com a palavra de Volta, o 43 
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vereador Cícero Wilton disse que não poderia deixar de trazer a esta Casa as 44 
solicitações da população. Com a palavra a Vereadora Heduarda solicitou providencias 45 
da Gestão sobre o caso dos alunos que não tem transportes e estão indo para aula a 46 
pé. Com a Palavra a Vereadora Eliete Freitas, disse que recebeu um áudio de um 47 
motorista dos transportes públicos falando sobre o estado precário em que se encontra 48 
o veículo, em seguida pediu a que a secretária tivesse mais compaixão com a situação. 49 
Posteriormente, o Vereador José Barros pediu a palavra e concedeu-a ao Ex-vereador 50 
Nego Riberio, que disse estar surpreso pelo convite para falar e disse também que o 51 
povo está bem representando pelos Membros da Casa. Com a palavra a Vereadora 52 
Heduarda disse que a mais de um mês solicitou reparo no ônibus que transporta os 53 
universitários, mas que ainda não foi atendida. Posteriormente com a palavra, o 54 
Vereador Cícero Wilton falou de sua alegria por ter recebido um áudio de moradores da 55 
Lagoa do Boi dizendo que os dois açudes das localidades estão “sangrando”, e que um 56 
dos açudes foi feito por seu pai e o outro foi conseguido com o deputado Inocêncio de 57 
Oliveira. Como não havia nada mais a ser tratado. o Sr. Presidente deu por encerrada a 58 
presente reunião e eu, Antônia Maria da Silva, 1ª Secretária, lavrei a presente ata que 59 
será assinada por mim _____________________________ e pelo Sr. Presidente e 60 
demais Vereadores presentes. 61 
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