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Às 18h15min do dia 06 de abril 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: Luann Correia Machado Lessa, Gerson Carvalho Cordeiro, M° 

Netronila .santos i-erreira, Denilson Matias aa Silva, Wilame Meaeiros Hocha, Vamiao 

Nogueira e Ronaldo Nicácio da Silva. 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 mensagem ao Projeto de Lei n°001, de 01 de abril de 

2022, dispõe sobre o projeto de lei sobre a criação de vagas em cargos efetivos no 

quadro geral dos servidores públicos do município de Palestina/AL e dá outras 

providencias. Também foram colocados na pauta para votação o projeto de decreto 

legislativo n°001/2022,projeto de decreto legislativo n°002/2022 e projeto de decreto 

legislativo n°003/2022. O vereador Denilson como presidente da comissão pediu 

dispensa dos pareceres aos projetos de decretos. 

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

saudou a todos e se solidarizou com a família da senhora Cícero Gonçalves, ex 

servidora do município, veio a óbito.falou sobre os homenageados nos decretos 

legislativos de sua autoria é justo que se tornem palestinenses por todos atributos 

citado, dessa forma reforçou o pedido de votos aos colegas vereadores. Quanto a 

mensagem do executivo ao projeto n° 001recem chegado a essa casa é bem vindo, pois 

se tratando da criação de cargos, as pessoas precisam da estabilidade de um emprego 

efetivo. Oque for para o bem do povo tem seu total apoio. Na seqüência a palavra foi 

facultada ao vereador Gerson Cordeiro onde saudou a todos e deu os pêsames a 

famíiia do ex vereador Damião Gonçaives, e faiou sobre a criação de vagas em cargos 

efetivos tem seu apoio e quanto aos títulos de cidadão palestinense pode contar com 

seu voto, pois são pessoas merecedoras. Em seguida a palavra foi facultada ao 

vereador Denilson Matias que cumprimentou a todos e fez uma breve explanação 
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Jorge Silva Dantas. Quanto ao projeto recém chegado, quando se trata de apoiar para 
o desenvolvimento e a bem do povo é sempre bem vindo. Na seqüências o vereador 
Ronaldo Nicacio cumprimentou a todos e deixou suas condolências à família 

Gonçalves. Sobre o projeto parabenizou o prefeito por está chamando essas pessoas 

para cargos efetivos. E voltou a falar sobre a taxa de iluminação publica, dizendo que 
foi informado que haverá uma reunião com o jurídico e contador do município para 

tentarmos melhorar a situação dessa taxa absurda. Logo após a palavra foi facultada 
ao vereador Wilame Medeiros que cumprimentou a todos e demonstrou total apoio 

aos decretos apresentados e falou da importância de serem chamadas mais dezoito 
pessoas para fazerem parte do quadro de funcionários efetivos do município, é com 

grande alegria que votara a favor.na seqüência o vereador Luann Lessa saudou a todos 
deixou as condolências a família Gonçalves pelo falecimento da sua matriarca, 
rnunijesi.uu voto juvorúvei ou s decreto ieyisíuiivus dos nobres coieyus vereudores e 

quanto ao projeto para criação de vagas em cargos efetivos no quadro geral dos 

servidores públicos, a fim de uma melhor prestação dos serviços públicos podem contar 

com seu voto, pois é de interesse de todos. 

Na Ordem do Dia o Sr. Presidente colocou em votação o Projeto de Decreto Legislativo 

nº001/2022 que concede titulo de cidadã honorária do município de Palestina, Estado 

de Alagoas, a ilustre cidadã enfermeira Mary Cleia de Almeida Nascimento, aprovado 

por Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo nº002/2022 outorga o titulo de 

cidaaao honorario Co municipio de Palestina, estado Ce Alagoas ao senhor Uri LUIZ 

Felipe Labrada Gomez, aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo 

nº003/2022 outorga o titulo de cidadão Palestinense ao Sr. Jorge Silva Dantas, 

aprovado por unanimidade. 

Nas Explica çães Pessoais a palavra foi facultada mais uma vez aos vereadores inscritos, 

fizeram o uso o vereador Damião Nogueira, na oportunidade agradeceu aos pares pela 

aprovação dos decretos legislativos, não só por ser o autor, mais porque de fato os 

homenageados são merecedores. O vereador Gerson fez uso da palavra reforçando as 
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agradeceu aos colegas vereadores pela votação do decreto de sua autoria. 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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"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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