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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 1 

VEREADORES DE MOREILÂNDIA, ESTADO DE PERNAMBUCO. 2 

 3 

 4 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de janeiro do ano de 2022, pelas 5 

10:00 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 secretariada pela Vereadora 8 
Antonia Maria da Silva, foi dado inicio aos trabalhos da primeira Reunião Ordinária, 9 

momento saudou a todos os presentes e continuando solicitou a que todos ficassem de 10 
pé para fazer a oração que o Pai nos ensinou, o que foi feito, em seguida o Sr. 11 
Presidente passou a palavra para a Sra. Secretária para que procedesse o ordem do 12 
dia, do ato que compõe as Comissões Permanentes da Câmara a qual foi apresentada 13 

e mantida sem modificações pelos presentes. Continuando, a Sra. Secretária disse da 14 
existência do Projeto de Lei de nº. 001/2022, de origem do Sr. Presidente da Mesa 15 
Diretora da Câmara Municipal., sendo o mesmo lido e após posto em análise e 16 
discussão, com a palavra o Sr. José Barros, indagou se seria o Projeto da Casa, 17 

passando a ter a aprovação pelas Comissões, voltando assim à Mesa, foi o mesmo 18 
posto em discussão e votação pelo Plenário, momento em que o Vereador Wilton fez 19 
explanações a do Projeto e finalmente votou favorável, assim foi  mesmo aprovado por 20 
unanimidade pelos presentes. Com a palavra o Vereador Jesus, após os cumprimentos 21 

disse que pedia a Deus que a presente Gestão Legislativa tem muita sorte durante o 22 
período que estiver à frente da Casa, o que foi agradecido pelo Sr. Presidente,. Com a 23 
palavra o Vereador Wilton, disse que fazia das palavras de Jesus as suas e falou sobre 24 
o pedido do Vereador José Raimundo, sobre o concurso, que espera que a Sra. 25 

Secretaria de Educação venha a esta Casa, voltando o Sr. Presidente disse que lebaria 26 
o pedido ao Sr. Prefeito e lhe dará a resposta. Com a palavra José Raimundo, disse que 27 
parabenizava o Sr. Presidente e que esta cadeira é passageira e que ele seja o que 28 
sempre foi. P Sr. Presidente disse que o que for possível fazer e puder mudar irá 29 

proceder, que Deus o ensinará e estará sempre presente em sua vida e administração. 30 
Como não havia nada mais a ser tratado. o Sr. Presidente deu por encerrada a presente 31 
reunião e eu Antonia Maria da Silva, 1ª. Secretária, lavrei a presente ata que será 32 
assinada por mim _____________________________ e pelo Sr. Presidente e demais 33 

Vereadores presentes. 34 

_________________________________ 35 

_________________________________ 36 

_________________________________ 37 
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