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Ata da 3ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizada nesta câmara municipal. 

Às 18h45min do dia 09 de março 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: 

Gerson Carvalho Cordeiro. Wesilev Lisboa de Brito. Mª Petronila Santos Ferreira. Wilame 

Medeiros Rocha, Damião Nogueira, Denilson Matias da Silva, Luann Correia Machado Lessa e 

Ronaldo Nicácio da Silva. Com a presença dos nove 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 o Sr. Presidente colocou na pauta a Proposta de emenda à Lei 

Orgânica nº001/2022 que altera a redação dos §§1° e 3° do art.24, da lei orgânica do 

município de Palestina, estado de Alagoas e dá outras providencias. 

No Grande Expediente o SR. Presidente facultou a palavra aos senhores vereadores. nela 

ordem o vereador Ronaldo Nicácio fez o uso da palavra, saudou a todos, parabenizou as 

mulheres pelo dia internacional da mulher e o prefeito do município pela festividade e por 

está indo atrás de melhorias para a cidade, disse ainda que apoiara todos os projetos que 

venha para beneficio da população. Na seqüência a vereadora Mª Petronila fez o uso da 

palavra e disse se sentir muito orguihosa por está representando as muineres nessa casa é 

preciso de mais mulheres n política, está sempre incentivando, as mulheres precisam se apoiar 

mais, pois mulheres unidas jamais serão vencidas!. Em seguida a palavra foi facultada ao 

vereador Wilame Medeiros onde cumprimentou a todos e fez homenagem as mulheres pelo 

dia 08 de março, como também parabenizou o prefeito do município pelo empenho em buscar 

melhorias e está aqui para aprovar tudo que venha para facilitar o trabalho da gestão no 

desenvolvimento do município. Logo após o vereador Denilson Matias que cumprimentou a 

todos e parabenizou as mulheres e toda equipe envolvida na organização do evento que parte 

de uma administração voltada para o povo, finalizou dizendo que as mulheres precisam está 
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vereador Weslley onde cumprimentou a todos e parabenizou todas as mulheres pelo dia 

internacional da mulher. Logo após o vereador Damião Nogueira onde saudou a todos, deu 

seus votos de pesar à família Oliveira pela perda do seu ente querido. Parabenizou as 

mulheres pelo seu dia, que não só devem serem lembradas nessa data, mais em todos os dias 

pela importancia que tem em nossas vidas. Falou da comenda 08 de março de sua autoria e 

que foi aprovada por essa casa e tal homenagem nunca foi feita, mais um projeto para ser 

tirado do papel. Disse também que apresentará comendas para homenagear a enfermeira 
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Mary Cléa e o médico cubano Felipe Labreda, por seus relevantes serviços prestadas a 

comunidade Palestinense. 

Na ordem do dia o Sr. Presidente colocou em votação a Proposta de emenda à Lei Orgânica 

nº001/2022 que altera a redação dos 1° e 3° do art.24. da lei orgânica do município de 

Palestina, estado de Alagoas e dá outras providencias, aprovado por unanimidade. 

Nas explicações pessoais o vereador Ronaldo Nicácio voltou à fazer uso da palavra e cobrou da 

secretaria de educação providencias para que seja colocado mais serviçal na escola Pedro 

Félix. é um absurdo uma escola grande com apenas três serviçais. Logo após o vereador 

Damião Nogueira falou da mal administração da secretaria de educação, a pior de todos os 

tempos. Solidarizou-se com os agentes de saúde e de endemias que estão na luta pelo piso 

salarial. Parabenizou as ações da secretaria de saúde e assistência social pela organização do 

evento, por fim parabenizou o governo do estado pelos recursos enviados ao município. Na 

seqüência o Sr. Presidente fez o uso da paiavra deu os pêsames a D. Leria e família peia perda 

do seu estimado filho e fez homenagem a todas mulheres, parabenizou o gestor por sua 

humildade e boa vontade e todos secretários envolvidos para realização dos eventos e disse 

que as criticas são necessárias e construtivas. Logo após o vereador Luann Lessa 

cumprimentou a todos e parabenizou as mulheres pelo dia internacional da mulher, agradeceu 

ao Sr. Prefeito e ao governador pelas conquistas, mais quem ganha com tudo isso é a 

população Palestinense. Não havendo mais vereador que quisesse fazer uso da palavra 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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