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ESTADO DE ALAGOAS 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PALESTINA 

CNPJ Nº 04.236.898/0001-52 

Ata da sessão extra-ordinária realizada nesta câmara municipal, estado de Alagoas, conforme 

descrito abaixo: 

Às 18h45min do dia 08 de abril 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, M° Petronila Santos Ferreira, Weslley Lisboa de Brito, Denilson 

Matias da Silva, Wilame Medeiros Rocha, Damião 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 o Sr. Presidente comunicou aos senhores vereadores que o projeto de 

criação de vagas para cargo efetivo foi retirado da pauta à pedido da administração para 

aumento no numero de vagas. 

No Grande Expediente facultou apalavra aos vereadores por ordem de inscrição o vereador 

Denilson Matias saudou a todos e disse que o motivo da suspensão do projeto é justo, pois será 

criado mais vagas e espera que de forma rápida volte a esta casa para aprovação e agradeceu 

o intuito de todos. Na seqüencia a palavra foi facultada ao vereador Wilame Medeiros onde 

saudou a todos e disse que não poderia deixar de exercer sua função como representante do 

povo e foi com muita alegria que recebeu a noticia do aumento no numero de vagas, gerando 

mais oportunidades para quem estudou. Em seguida a palavra foi facultada ao vereador 

Damião Nogueira onde cumprimentou a todos e falou que foi um dos que lutou para a 

realização desse concurso, seu compromisso é com o povo, por ísso votará favorável ao projeto 

porque sabe a importância de um emprego efetivo. Parabenizou o gestor pela sensibilidade no 

aumento no número de vagas já perto do prazo do fim do concurso e contem com seu apoio, 

sempre estará nessa tribuna defendendo os servidores. Logo após a palavra foi facultada ao 

vereador Ronaldo Nicácio que cumprimentou a todos e sobre a noticia no aumento do numero 

de vagas foi ótima, parabenizou o prefeito pela humildade de sempre e comunicou aos demais 

vereadores que o secretário Douglas informou que a taxa de iluminação pública será reduzida 

em 35%. Na seqüência a palavra foi facultada a vereadora Ma Petronila onde saudou a todos e 

disse que as leis são para serem cumpridas e que bom que aumentou as vagas para quem 

estudou e se preparou para esse concurso é mais uma oportunidade e desde então podem 

contar com seu voto favorável ao projeto. Outra noticia boa para o município foi a contratação 

de um medico oftalmologista a gestão está de parabéns, por fim pediu ao secretario de saúde 

que providenciasse os colírios para os pacíentes do município que sofrem de glaucoma. Na 

seqüência a palavra foi facultada ao vereador Gerson Cordeiro onde saudou a todos e falou 
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que a suspensão do projeto foi por um bom motivo e está aquí para fazer o melhor pelo povo. 

Sobre a taxa de iluminação pública agradeceu a administração por ter conseguido a redução 

de 35% é uma boa noticia para a população palestinense. Não havendo mais vereador para 
fazer o 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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