
ESTADO DE ALAGOAS 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PALESTINA 

CNPJ Nº 04.236.898/0001-52 

Ata da 9p sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizada nesta câmara 
municipal, conforme descrito abaixo: 

Às 18h45min do dia 04 de maio 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: Luan Correia Machado Lessa, Gerson Carvalho Cordeiro, 

Damião Nogueira, Denilson Matias da Silva e Ronaldo Nicácio da Silva. Com a presença 

de seis vereadores o Sr. Presidente declarou aberta a sessão. A ata da sessão anterior 
foi lida e aprovada por unanimidade. Não havendo matéria para ser lida no pequeno 
expediente o Sr. Presidente passou para o grande expediente e facultou a palavra ao 
vereador Damião Nogueira onde saudou a todos e mais uma vez parabenizou o 

secretario de saúde pela forma como vem conduzindo sua pasta. Falou da PL dos 

enfermeiros que foi aprovado, quando se tem união as coisas acontecem, foi uma 
vitoria mais que merecida. Mais uma vez deixou seu repudio com a forma que a 

secretaria de educação vem conduzindo os trabalhos à frente da secretaria, por fim 

parabenizou a todos envolvidos na realização do campeonato municipal. Na seqüência 

a palavra foi facultada ao vereador Luan Lessa onde saudou a todos e parabenizou a 
administração e o secretario de esporte pela realização do campeonato municipal, é 

uma conquista para os amantes do futebol local. Na seqüência o vereador Denilson 

Matias fez o uso da palavra cumprimentou a todos e parabenizou toda equipe 

envolvida no campeonato, em especial o secretario de esporte e cultura. Logo após o 
vereador Gerson Cordeiro saudou a todos e falando sobre o campeonato, além da 
diversão é muito importante para os atletas. Em seguida não havendo mais vereador 
para fazer uso da palavra, como não houve matéria para ser aprovada na ordem do 

dia 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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