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Ata da 1ª sessão ordinária do primeiro período legislativo realizada nesta câmara municipal 

Às 19h do dia 16 de fevereiro 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, Mª 

Petronila Santos Ferreira, Weslley Lisboa de Brito, Damião Nogueira e Deni!son Matias da Silva. 

Com a presença dos nove vereadores e com a proteção de Deus o Sr. Presidente declarou 

aberta a sessão. As atas das sessões realizadas no dia 17 de dezembro de 2021 foram lidas e 

aprovadas por unanimidade. 

NO PEQUENO EXPEDIENTE foram lidas as seguintes matérias: Projeto de Resolução 
n2002/ 2022 que modifica a redação do art.15,do regimento interno da câmara municipal de 

Palestina, estado de Alagoas e dá outras providencias. Proposta de emenda à lei orgânica 

nº001/2022 que altera a redação dos §§ 1° e 32, do art.24, da lei orgânica do município de 

Palestina. Projeto de Resolução n2001/ 2022 que dispõe sobre as consignações em folha de 

pagamento dos vereadores e servidores da câmara municipal de Palestina e dá outras 

providencias e Projeto de Resolução nº003/2022 que modifica a redação do parágrafo 7° do 

art.102, do regimento interno da câmara municipal de Palestina, estado de Alagoas, e dá 

outras providencias. 

NO GRANDE EXPEDIENTE a palavra foi facultada aos vereadores, pela ordem fez o uso da 

palavra o vereador Damião Nogueira onde saudou a todos parabenizou os alunos do município 

que se destacaram nas olimpíadas de matemática, como também falou do projeto que já foi 

aprovado por essa egrégia casa legislativa e que seja feita uma moção em homenagem a 

escola municipal Manoel Januário de Carvalho que fará 50 anos e que possam trazer propostas 

e condições de melhorias para que o serviço público chegue em cada casa, por fim agradeceu 

peia amizade e companheirismo de todos. Na seqüência a palavra foi facultada a vereadora Mª 

Petronila que cumprimentou a todos e agradeceu ao prefeito do município e ao deputado 

Severino Pessoa pela entrega da ambulância ao povoado de vila Santo Antonio, como também 

deixou seus agradecimentos ao secretário de saúde, juntamente com o prefeito por 

conseguirem um medico ginecologista e cardiologista para o município e que venham mais 

ações como essa. Logo após o vereador Gerson Cordeiro fez uso da palavra, cumprimentou a 

todos e falou sobre o projeto citado pelo vereador Damião Nogueira que seja colocado em 

prática. Agradeceu o prefeito do nosso município juntamente com o deputado Severino 

Pessoa, como também o governo do estado pelas obras que estão sendo realizadas em 

beneficio da cidade, pois quando a população está feliz a gente também fica feliz. Na 

seqüência a palavra foi facultada ao vereador Denilson Matias onde saudou a todos, como 
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líder do governo reforçou os assuntos abordados e falou aos nobres vereadores que 

respeitando a adversidade, é assim que se constrói uma boa política, mais quando necessário 

temos que respeitar a opinião do outro. 

NA ORDEM DO DIA o Sr. Presidente colocou em votação o Projeto de Resolução nº001/2022 

que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos vereadores e servidores da 

câmara municipal de Palestina e dá outras providencias. Aprovado por unanimidade. Não 

havendo mais nada a tratar o Sr. Presidente encerrou 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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