
ESTADO DE ALAGOAS 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PALESTINA 

CNPJ Nº 04.236.898/0001-52 

Ata da 4ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizada nesta câmara munipal. 

Às 18h45min do dia 18 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: 

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

Silva. Com a presença de cinco vereadores e com a proteção de Deus o Sr. Presidente declarou 

aberta a sessão . a ata da sessão anterior foi lida e aprovada por unanimidade. 

No Pequeno Expediente foi lido Projeto de Lei Decreto Legislativo n2001/2022 que concede 

título de cidadã honorária do município de Palestina, a ilustre cidadã enfermeira Mary Cleia 

de Almeida Nascimento e dá outras providencias. 

No Grande Expediente a palavra foi facultada ao vereador Damião Nogueira onde saudou a 
todos e falou da proposição apresentada de sua autoria que concede titulo de cidadã 
honorária a enfermeira Mary Cleia , por sua dedicação e relevantes serviços prestados a esta 
população, com profissionalismo vem sempre dando o seu melhor e falou da satisfação de 

homenagear as pessoas em vida. Voltou a cobrar o reajuste do piso salarial dos profissionais 
da educação que desde 2019 os servidores não tem reajuste. Inclusive, falou da lei 14.276 de 
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município que não tem essa lei em vigor, que essa mensagem seja enviada ao chefe do 

executivo. Logo após o Sr. Presidente fez o uso da palavra, cumprimentando à todos e disse 

que tem certeza que o município vai se adequar a essa lei e que a data base da educação é em 

maio e acredita que o gestor já esteja correndo atrás para regularizar essa situação. 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. 

~ ~i ~- ~ ~- ~• ~ Q ~ d ~ D~ vl ^/~ ~~ C-f} /,Z ✓` ~ ~ fr ~ 

?e k  r  o «` , ~\ ~e rrz tr~q 

Câmara Municipal de Palestina 
1• I 1 

r~Ud YCui U 1- CIIX UC IVICIU, /'+'4 LCr. J /'41U - UUU 

E-mail: 
r.-..-. -.. (() l\ )C)1 a l i c 
1 V11~... `VL' JVJ1 111✓ 


