
CÂMARA MUNICIPAL DE GAMELEIRA 
CASA MARQUÊS DE OLINDA 

Ata da Oitava Sessão Ordinári d e- . . 

relativa ao Quarto p , ~ ª. amara Mumc1pal da Gameleira, 

er,odo Le91slat1vo de 2020,/////////////////////////////U///// 

Aos 1? dias do mês de dezembro de dois mil e vinte às dez horas em 

modaltdade REMOTA · 
' ' 

_ , reuniram-se os Vereadores: Sonildo Pimentel 

Ad_riano Carlos da Silva, Jose Luciano da Silva Henrique Jos~ 

Raimundo da Silva J · J d - . ' 

A _ _ un,or, a en1lson Ferreira de Lima, Loide 

lme_,da Souza _Rodrigues, Gediane Nascimento Silva, Reginaldo 

R_odr,gues da Silva. Sob a Presidência do Exmo. Vereador Sonildo 

Pimentel que abriu a Sessão solicitando a benção de Deus. Convidou o 

Ve~eador Irmão Junior para fazer a leitura de um texto Bíblico o qual 

recitou: Salmo 113. 01 aos 09. Nada constou no Expediente. Foi 

facultada a Palavra Sobre Qualquer Assunto o Vereador Jadenilson 

Ferreira agradeceu a Deus e aos Colegas Vereadores e Vereadoras 

pelo companheirismo e amizades que conquistou ao longo desses oito 

meses em que esteve atuando como parlamentar. Salientou que não 

entrou na política por vaidade, muito mesmo interesses financeiros. Mais 

sim, pelo prazer de ajudar as pessoas, sobretudo os mais necessitados. 

A Vereadora Loide Rodrigues de igual modo agradeceu a Deus, colegas 

Vereadores e munícipes por sua atuação neste Parlamento, que com 

honra, prazer e certeza do dever cumprido, estar pronta para um novo 

desafio. Solicitou as bênçãos de Deus nesta nova jornada que se inicia 

a partir de primeiro de janeiro de 2021. Desejou há todos, muita paz e 

sucesso em suas novas etapas da vida. O Vereador Presidente Sonildo 

Pimentel, agradeceu a Deus e aos colegas Vereadores por ajudarem a 

conduzir os trabalhos a frente dessa Presidência. Desejou muito sorte e 

paz para todos no ano que se aproxima. Nada constando na Ordem do 

Dia, o Sr. Presidente encerrou a Sessão. E, para constar, Jose Edson 

Assistente Parlamentar lavrou a presente Ata, que depois de aprovada 

será assinada pelo Sr. Presidente Gameleira, 1 O de dezembro de 
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