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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 1 
VEREADORES DE MOREILÂNDIA, ESTADO DE PERNAMBUCO. 2 

 3 

 4 

Aos 15 (quinze) dias do mês de setembro 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 décima terceira reunião ordinária da Câmara Municipal de Moreilândia, 10 
Estado de Pernambuco, momento em que o Sr. Presidente solicitou a todos que 11 
ficassem de pé para a fazerem a oração Pai Nosso, o que foi feito. Ato seguinte, o Sr. 12 
Presidente solicitou ao Sr. Secretário que fizesse a leitura da ata anterior. 13 
Posteriormente sendo posta em discussão, como não havia correções a serem feitas foi 14 
a mesma aprovada por todos. Continuando, o Sr. Presidente passou a palavra ao 15 
vereador Cícero Wilton que disse que em suas andanças pelas Serras ouviu dizer de 16 
populares que o estado do Ceará está adentrando no Território deste município, o que 17 
lhe preocupa, afirmou que os recenseadores do IBGE que estão naquelas localidades 18 
são cearenses e que se faz necessário a convocação por parte desta Casa do Diretor 19 
do IBGE para que este informe sobre a presente questão, pois o Município só tem a 20 
perder com a supressão do Território. Por fim, alega o vereador que não está afirmando 21 
que isto está acontecendo, mas que é necessário ação para averiguar o que está 22 
acontecendo. Com a palavra o vereador Jesus Felisardo, este afirmou que neste 23 
momento o Sr. Prefeito estaria em reunião com o IBGE para tratar sobre essa questão, 24 
se diz também preocupado com a perca dos territórios, mas que espera que a situação 25 
seja contornada com essa reunião de hoje. Com a palavra o Vereador José Barros, 26 
também mostrou preocupações com a situação, mas que seria necessário averiguar as 27 
questões com os particulares. Com a palavra de volta, o vereador Wilton afirmou está 28 
havendo o Senso 2022, e que é urgente essa discussão, que este Município já perdeu 29 
territórios para o município de Serrita e para o Município de Jardim, e que não mais 30 
permitiria essa agressão contra Moreilândia, e que brigaria tanto juridicamente quanto 31 
politicamente para proteger os interesses dos cidadãos moreilandenses. Com a palavra, 32 
o assessor jurídico, Dr. Mário de Sá, disse que será necessário reunião com o IBGE 33 
para que seja delimitado os limites dos territórios. Momento em que foi aparteador pelo 34 
vereador Wilton, complementando a fala do assessor. Novamente com a palavra, o 35 
assessor informou as consequências da diminuição dos territórios. Por fim o vereador 36 
Wilton reiterou o pedido de convocação do chefe do IBGE, para prestar 37 
esclarecimentos. Com a palavra o Sr. Presidente se comprometeu com a demanda e 38 
que faria a convocação solicitada. Como não havia nada mais a ser tratado o Sr. 39 
Presidente deu por encerrada a presente reunião e eu, Antônia Maria da Silva, 1ª 40 
Secretária, lavrei a presente ata que será assinada por mim 41 
_____________________________ e pelo Sr. Presidente e demais Vereadores 42 
presentes. 43 
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