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Ata da sessão extraordinária realizada nesta câmara municipal, estado de 

Alagoas conforme descrito abaixo: 

Às 18h45min do dia 12 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, Mª Petronila Santos Ferreira, Denilson Matias 

da Silva, Wilame Medeiros Rocha e Ronaldo Nicácio da Silva. Com a 
presença de sete 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 lida mensagem encaminhando o Projeto de Lei 

n°001/2022 que cria vagas para cargos efetivos no quadro geral dos 

servidores público do município de Palestina e dá outras providencias. 

No Grande Expediente o Sr. Presidente faculta a palavra aos senhores 

vereadores, pela ordem o vereador Wilame Medeiros fez o uso da palavra, 

saudou a todos e disse que não poderia deixar de contribuir para a 

votação desse projeto de tão grande importância para as pessoas que 

estudaram para o concurso, o prefeito está de parabéns em dá mais essa 

oportunidade a essas pessoas, desde então manifestou-se favorável ao 

projeto. Na seqüência a palavra foi facultada ao vereador Ronaldo Nicácio 

onde saudou a todos e falou que o projeto em pauta favorecerá cada uma 

dessas pessoas que estudou esperando uma oportunidade de emprego e 

mais uma vez parabenizou a administração. 

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

n20O1/2022 que cria vagas para cargos efetivos no quadro gerai dos 
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servidores público do município de Palestina e dá outras providencias, 

aprovado por unanimidade dos presentes. 

Nas Explicações Pessoais o Sr. Presidente fez uso da palavra agradecendo 
aos senhores vereadores pela aprovação do projeto que é muito 

importante para as 20 pessoas que aguardam ansiosos por esse emprego 

efetivo, uma pessoa con cursada é uma pessoa liberta, estamos aqui para 

ajudar e todos vereadores mostraram que tem compromisso com o povo 

palestinense. Também fizeram uso da palavra os vereadores Denilson e 

Petronila falando da importância dessa casa legislativa na aprovação 

desse projeto, ao mesmo tempo em que agradeceu à todos. Não havendo 

mais quem 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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