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ESTADO DE ALAGOAS 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PALESTINA 

CNP1 Nº 04.236.898/0001-52 

Ata da 2ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizada nesta câmara 

municipal. 

Às 19h do dia 23 de fevereiro de 2022, reuniram-se no plenário Elói 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, Mª Petronila 
Santos Ferreira, Damião Nogueira, Wilame Medeiros Rocha, Denilson Matias da Silva e 
Ronaldo Nicácio da Silva. Com a presença de oito vereadores o Sr. Presidente declarou 
aberta a sessão e com a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos. A ata da 
sessão anterior foi lida e aprovada por unanimidade. 

No PEQUENO EXPEDIENTE foram colocadas na pauta para votação as seguintes 
matérias: Proposta de emenda à lei orgânica municipal nº001/2022 que altera a 

redação dos §§1° e 3°, do art.24, da lei orgânica do município e dá outras 
providencias. Projeto de Resolução nº003/2022 que modifica a redação do § 7° do 

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

e dá outras providencias. Projeto de Resolução nº002/2022 que modifica a redação 

do art. 15, do regimento interno da câmara municipal de Palestina, e dá outras 

providencias. 

No GRANDE EXPEDIENTE a palavra foi facultada ao vereador Ronaldo que 

cumprimentou a todos e disse ter gostado da mudança das sessões. Agradeceu ao 

prefeito do município e ao deputado Marx Beltrão pelo envio das cestas básicas e 1 

milhão de reais para área da saúde e mais uma vez agradeceu ao gestor pela sua 

generosidade e simplicidade. Na seqüência a palavra foi facultada ao vereador 

Denilson Matias onde saudou a todos e deixou seus agradecimentos ao deputado 

Marx Beltrão e ao prefeito por essa nova política, como líder na bancada pediu aos 

pares voto favorável na aprovação aos projetos de resolução. Logo após a palavra foi 

facultada ao vereador Gerson Cordeiro que cumprimentou a todos e parabenizou os 

deputados pela boa vontade de ajudar a população palestinense e era visível a 

felicidade nos rostos das pessoas, as cestas básicas ajudam muito diante da crise que 

estamos vivendo e com os preços dos alimentos lá em cima. Prosseguindo a palavra foi 

facultada ao vereador Damião Nogueira onde saudou a todos e falou sobre as 

preposições em pauta com alterações na lei orgânica e no regimento, mais sabemos 
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que se faz necessário que seja criada uma comissão para se fazer um realinhamento 
nessas leis que se contradizem e tem muitos pontos que necessitam urgentemente 
serem mudados para facilitar os trabalhos nessa casa. 

Na ORDEM DO DIA o Sr. Presidente colocou em votação a Proposta de emenda à lei 
orgânica municipal nº001/2022 que altera a redação dos §§1° e 3°, do art.24, da lei 

orgânica do município e dá outras providencias, aprovado por unanimidade, em 
1°turno. Projeto de Resolução nº003/2022 que modifica a redação do § 7° do art.102, 
do regimento interno da câmara municipal de Palestina, estado de Alagoas, e dá 
outras providencias, aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução nQ002/2022 
que modifica a redação do art. 15, do regimento interno da câmara municipal de 
Palestina, e dá outras providencias, aprovado por unanimidade. 

Nas explicações pessoais o vereador Ronaldo Nicácio reforçou as palavras do vereador 
Gerson e que venham mais doações para o povo. Na seqüência o vereador Denilson 
disse que possa de fato ser criada a comissão para realinhar o regimento para que 

façamos os trabalhos de forma coerente e segura e pode contar com seu apoio. 
Parabenizou o prefeito juntamente com os deputados pelas ações que vem sendo 

feitas no município. O vereador Gerson também se pronunciou sobre o realinhamento 
do regimento, é importante para se fazer um bom trabalho para a população.logo após 

o vereador Damião falou das ações prometidas pelos deputados que de fato esses dois 

milhões prometidos para a área da saúde cheguem aos cofres do município e fez um 

pedido ao gestor para que o mesmo aproveite as oportunidades para tirar a prefeitura 

do calque, dessa forma vem recursos para todas as áreas e que seja organizada uma 

associação para os moradores terem seu sustento digno. 

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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