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

 3 

 4 

Aos 02 (dois) dias do mês de junho do ano de 2022, pelas 09:00 5 
horas, no Auditório da Câmara Municipal, nesta cidade de Moreilândia, Estado de 6 
Pernambuco, presente os Vereadores constantes do termo de presença, ausente o 7 
Vereador José Barros, devidamente justificado. Sob a Presidência do Vereador Augusto 8 
Alves Peixoto Alencar e secretariado pelo Vereador Jesus Felizardo de Sá e pela 9 
Vereadora Antônia Maria da Silva, foi dado início aos trabalhos da nona reunião 10 
ordinária da Câmara Municipal de Moreilândia, Estado de Pernambuco, momento em 11 
que o Sr. Presidente solicitou a todos que ficassem de pé para fazerem a oração Pai 12 
Nosso, o que foi feito. Com a palavra, o vereador Cícero Wilton requereu ao Sr. 13 
Presidente que todos ficassem de Pé para prestar um minuto de silêncio em 14 
homenagem às vítimas das fortes chuvas que tem atingido a região metropolitana do 15 
Recife e da Zona da Mata do Estado, o que foi feito. Ato seguinte, o Sr. Presidente 16 
solicitou ao Sr. Secretário que fizesse a leitura da ata anterior. Posteriormente sendo 17 
posta em discussão, como não havia correções a serem feitas foi a mesma aprovada 18 
pelos presentes. Continuando, o Sr. Presidente leu a Ordem do Dia. Em seguida foi 19 
colocado em discussão e votação o Projeto de Lei 005/2022. Após, foram lidos os 20 
pareceres das comissões pertinentes pelo Sr. Secretário, sendo estas comissões 21 
favoráveis à aprovação do projeto. Com a palavra a Vereadora Heduarda, votou pela 22 
aprovação do projeto, mas ressaltou, ante a presença da comissão de transportes do 23 
município, que fossem realizados os reparos por ela já solicitados. Com a palavra, o 24 
vereador Cícero Wilton também votou a favor da aprovação do projeto, ressaltando o 25 
compromisso com os estudantes, mas que não mais voltaria a votar projetos de autoria 26 
do Executivo tendo em vista que não há menção ao nome do Ex-Prefeito Pedro 27 
Raimundo no timbre da atual Gestão, solicitando a servidora Iolanda cópia da Lei que 28 
dá nome ao prédio da Prefeitura. Os demais Vereadores também foram favoráveis, 29 
sendo o Projeto aprovado unanimemente por todo. Com a palavra de volta, o Sr. 30 
Secretário leu o Requerimento 005/2002, de autoria do Vereador Cícero Wilton, que 31 
solicita ao Executivo a criação de Comissão para avaliar o setor imobiliária do 32 
Município. Com a palavra, o vereador Cícero Wilton ressalta que as avaliações dos 33 
imóveis do Município são feitas com base em Tabela Estadual, o que prejudica os 34 
munícipes, pois os valores são calculados como se fossem da Região do Recife, 35 
destoando da realidade local, posteriormente foi colocado em votação e aprovado por 36 
todo. Como não havia nada mais a ser tratado o Sr. Presidente deu por encerrada a 37 
presente reunião e eu, Antônia Maria da Silva, 1ª Secretária, lavrei a presente ata que 38 
será assinada por mim _____________________________ e pelo Sr. Presidente e 39 
demais Vereadores presentes. 40 
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