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Ata da 10º sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizada nesta câmara 
municipal, conforme descrito abaixo: 

Às 18h45min do dia 25 de maio de 2022, reuniram-se no plenário Eloí Vieira de 
Carvalho, sob a presidência do vereador Geraldo Joaquim de Carvalho e com a 

presença dos vereadores: Luann Correia Machado Lessa, Gerson Carvalho Cordeiro, 

Wilame Medeiros Rocha, Damião Nogueira, Denilson Matias da Silva e Ronaldo Nicacio 

da Silva. Com a presença de sete vereadores o Sr. Presidente declarou aberta a sessão. 
A ata da sessão anterior foi lida e aprovada por unanimidade. 

No pequeno expediente foram lidas as seguintes matérias: Projeto de Lei nº002/2022 

que dispõe sobre funções gratificadas e dedicação exclusiva no âmbito do município 

de Palestina e dá outras providencias. Projeto de Lei nº003/2012 dispõe sobre a 

gratificação dos profissionais efetivos municipais que compõe o programa de 

estratégia de saúde da família (ESF) no âmbito do município de Palestina e dá outras 

providencias. Mensagem nº004 encaminhando o Projeto de Lei nº004/2022 dispõe 

sobre o reparcelamento e parcelamento de débitos do município de Palestina com 

seu regime próprio de previdência social -RPPS, na forma da emenda constitucional 

113/2021. Mensagem nº005 que encaminha o Projeto de Lei complementar 

n9001/2 022 que modifica o regime próprio de previdência social do município de 

Palestina de acordo com a emenda constitucional nº103, de 2019. Oficio n°040/2022 

que encaminha a prestação de contas geral da prefeitura municipal relativo ao 

exercício financeiro de 2021. Também foi apresentada a lei de diretrizes 

orçamentárias — exercício financeiro de 2023. 

No grande expediente a palavra foi facultada ao vereador Damião Nogueira onde 

saudou a todos e falou do realinhamento das tabelas da educação que há quatro anos 

não se tem reajuste e sobre as condições de ensino no município continuar péssima, 

deixa seu repudio e revolta, precisa-se oxigenar as boas praticas. Na seqüência a 

palavra foi facultada ao vereador Ronaldo Nicacio que cumprimentou a todos e com 

relação ao reajuste da educação disse que a informação passada pela secretaria de 

educação é de que até o dia 30 chegaria a tabela e parabenizou o gestor pelo envio da 

LDO no prazo. 
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Na ordem do dia não teve matéria para aprovação, dessa forma o Sr. Presidente 

passou para as explicações pessoais e facultou a palavra ao vereador Dam ião 

Nogueira e mais uma vez deixou seu repudio pela forma como a secretaria de 
educação conduz a educação do município, falou também das estruturas das escolas 
da rede municipal que estão precárias. Logo após o Sr. Presidente fez o uso da palavra 

e falou que é a favor do servidor público ser valorizado, o gestor que é um homem 

sensato e de boa vontade, garantiu que o reajuste da educação seria dado esse ano. O 
vereador Ronaldo também voltou a fazer uso da palavra e parabenizou a 

administração pela aquisição de um carro compactador de lixo e pelo envio da 

prestação de contas, mostrando transparência no que faz. Não havendo mais vereador 

para fazer uso da palavra o Sr. Presidente encerra a sessão convocando os senhores 
vereadores para a próxima e fica aqui registrada e assinada por mim Adriana Gomes 
de Carvalho, redatora e pela mesa diretora. 
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"Com base no regimento interno, art.99° De cada sessão da 

câmara lavrar-se-á a ata dos trabalhos, contendo 
resumidamente os assuntos tratados". 
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