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Ata rla Sa cPccão orr nária do nrimPirn nPrínrlo IPaiclativo rPali7ada nPcta câmara miinirinal 

Às 18h45min do dia 23 de março de 2022, reuniram-se no plenário Eloi Vieira de Carvalho, sob 

a presidência do vereador Geraldo Joaquim de Carvalho e com a presença dos vereadores: 

Gerson Carvalho Cordeiro, Mª Petronila Santos Ferreira, Luann Correia Machado Lessa, 
flamiãn Nnaiiaira 1A/ilama MPdeiroc Rnrha P rlenilcnn Matiac da Cilva Com a nrecanra da cete 

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 apresentado Projeto de Decreto Legislativo nº002/2022 que 
niitnraa o titulo de cidadãn honorário do miinirínin de Palactina Pctadn de t anac ao senhor 

Drº Luis Felipe Labrada Gomez, de autoria do vereador Damião Nogueira. Requerimento 

Conjunto nº001/2022. Os vereadores abaixo firmados, nos termos do § 3° do art.24, da lei 

orgânica municipal, com redação dada pela emenda a L0M nº002/2022, de 10 de março de 

2022, vem perante vossa excelência, e digníssimos pares, requerer que sejam tomadas as 

providencias legais para que sejam antecipadas as eleições da mesa diretora desta casa 

legislativa para o 22 biênio desta legislatura. Vereadores proponentes: Ver. Weslley Lisboa de 

Brito/ Republicanos. Ver. Ronaldo Nicácio da Silva/PP. Ver. Denilson Matias da Silva/PROS. Ver. 

Wilame Medeiros Rocha/PP. 

No grande expediente a palavra tal tacultada ao vereador Wilame Medeiros que saudou a 

todos e como proponente do requerimento conjunto apresentado fez uma breve explanação, 

quanto aos projetos de decretos legislativos de autoria do vereador Damião Nogueira disse ser 

bem merecidos e desde então manifestou seu voto favorável. Na seqüência a palavra foi 

facultada ao vereador Damião Nogueira onde saudou a todos e falou do reconhecimento das 

pessoas à serem homenageadas por seus serviços prestados a essa comunidade e pela 

importância nesse município, dessa forma leu a biografia do Drº Luis Felipe Labrada Gomez. 

Na ordem do dia foi colocada em votação Requerimento Conjunto nº001/2022. Os vereadores 

abaixo firmados, nos termos do § 3° do art.24, da lei orgânica municipal, com redação dada 

pela emenda a L0M nº002/2022, de 10 de março de 2022, vem perante vossa excelência, e 

digníssimos pares, requerer que sejam tomadas as providencias legais para que sejam 

antecipadas às eleições da mesa diretora desta casa legislativa para o 29 biênio desta 

legislatura,aprovado por unanimidade. 
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Nac Pxnlirarnpc neccnaic n Sr Praciriante fez n urn rla nalavra p  faln►i rins nrniptnc Pm naiita 

que concede títulos de cidadãos palestinense, são pessoas com relevantes serviços prestados e 

de fato são merecedores de tal honraria, também falou sobre a eleição da mesa diretora. Na 

seqüência o vereador Damião Nogueira disse que o projeto é legitimo e cabe aos vereadores 

aprovarem ou não. Debateu sobre a "comenda José Ferreira de Melo", de sua autoria 

aprovado por essa casa iegisiativa. Logo apos a palavra roi racuitaaa ao vereador uann cessa 

onde falou das obras que estão sendo feitas, trazendo avanço pra o município e lembrou que 

fez um ano que o prefeito assinou a ordem de serviço do programa "cidade linda"e desde 

então as obras não param, agradeceu ao deputado estadual Paulo Dantas, que também é 

merecedor do titulo de cidadão honorário palestinense. O vereador Denilson Matias também 

fez o uso da palavra, cumprimentou a todos e falou em homenagear o Sr. Jorge Dantas com o 

titulo de cidadão palestinense, que tanto contribuiu com o município e falou sobre o garantia 

safra quanto aos problemas que os usuários vêm enfrentando para sacar o beneficio, 

procurarem o sindicato dos trabalhadores. Não havendo mais vereador que quisesse fazer o 
i icrn ri r` Cr Orccirlor,to onr~orrni I a fir rran rnrTic+r~riº a accin~r r.r.r rvmim _. . . . __.......... .._ _..__. . _... ... ..___...._ ... . ._... .....~.... . -o --.  
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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 
ractimidampnta nc acct intnc tratar'Inc" 
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