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Ata da 6ª sessão ordinária do primeiro período legislativo realizada nesta câmara municipal. 

Às 18h45min do dia 30 de março de 2022, reunira-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, Damião Nogueira, Wilame Medeiros 

Rocha, Mª Petronila Santos Ferreira, Denilson Matias da Silva e Weslley Lisboa de Brito. Com a 

presença de oito vereadores e com a proteção de Deus o Sr. Presidente declara aberta a 

sessão. A ata da sessão anterior foi lida e aprovada por unanimidade. 

No Pequeno Expediente foi lida indicação nº002/2022 do vereador Damião Nogueira 

indicando ao senhor prefeito a possibilidade de colocar nomes em todas as ruas beneficiadas 

por calçamento do projeto "minha cidade linda", bem como determinar ao setor competente 

que proceda na colocação de placas indicando os nomes dos proclamados por lei municipal. 

No Grande Expediente a palavra foi facultada ao vereador Damião Nogueira onde saudou a 

todos e falou sobre a indicação apresentada de sua autoria e chamou sua atenção a 

reclamação do carteiro quanto a dificuldade das entregas de mercadorias e encomendas e de 

fato é quase impossível fazer essas entregas nas ruas sem identificação. O vereador Denilson 

pediu a parte e pediu que na oportunidade seja acrescentada a numeração das casas.o 

vereador Damião disse que é de grande valia o pedido, pois desde 1992 não foram mais 

colocada numeração nas casas do município. Na seqüência a palavra foi facultada ao vereador 

Denilson Matias cumprimentou a todos parabenizou o vereador Damião pela indicação e fez 

leitura verbal do projeto de sua autoria que concederá titulo de cidadão palestinense ao 

senhor Jorge Dantas, pelos seus relevantes serviços prestados nesse município, na 

oportunidade pediu o apoio dos pares. Logo após a palavra foi passada para o vereador Gerson 

Cordeiro que cumprimentou a todos e se manifestou favorável aos projetos e indicação 

apresentados, a nomeação das ruas já havia falado em sessões anteriores e não se pode mais 

esperar, a gestão deve dá prioridade a esse problema e desde já podem contar com seu voto 

e apoio. Em seguida a palavra foi facultada a vereadora Mª Petronila onde saudou a todos e 

parabenizou o vereador Damião como sempre trazendo bons projetos para essa casa. Pediu 

que o Sr. Prefeito também que olhe para as comunidades de santa Filomena, lagoa da sela, vila 

santo Antonio e machado de baixo que estão necessitando de cuidados, espera que quando 

concluírem essas obras na cidade, corram para os povoados e finalizem as obras inacabadas na 

vila santo Antonio. Perguntou ao vereador Denilson , como líder do governo se o prefeito já 
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deu resposta à sua indicação para construção de um galpão na capela de mãe rainha, 

localizada na COHAB, se vai ser sancionado ou não?. Na seqüência a palavra foi facultada ao 

vereador Luann Lessa onde saudou a todos e deu os pêsames aos familiares da senhora Lavínia 

e disse que a indicação do vereador Damião é bem vinda, seria também necessária uma placa 

indicando a localização e quilometragem para cada povoado. Sobre a indicação do vereador 

Denilson que homenageia o Sr. Jorge Dantas é merecedor e pode contar com o seu apoio, 

como também os outros homenageados. 

Não havendo matéria para ser colocada em votação na ordem do dia o Sr. Presidente passou 

para as explicações pessoais e facultou a palavra ao vereador Damião Nogueira onde disse que 

a tribuna livre é um dos instrumentos legais dessa casa e voltando a falar sobre a educação 

disse que teve uma conversa informal com a secretaria de administração sobre o reajuste do 

piso salarial dos professores e a mesma falou que tudo acenava para ser menos que o piso 

nacional, devido a queda no numero de alunos, e isso tudo é falácia desde 2019 não se teve 

reajuste no município. O piso salarial é legitimo, é legal e é dos servidores por direito. Logo 

após o vereador Denilson voltou a fazer uso da palavra e em resposta a vereadora Mª 

Petronila disse que o prefeito vai acatar seu pedido sim e sobre o aumento da educação vai 

esperar chegar para debater à respeito. Logo após a vereadora Mª Petronila agradeceu ao 

vereador Denilson pela informação e demonstrou seu apoio ao titulo cidadão honorário ao 

Senhor Jorge Dantas pelos seus relevantes serviços prestados ao povo palestinense. Também 

debateu sobre o piso salarial da educação e quando chegar a esta casa voltará a se pronunciar 

à respeito. 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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"Com base no regimento interno, art.99° De cada sessão da câmara lavrar-se-á a ata dos trabalhos, 

contendo resumidamente os assuntos tratados". 
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