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Ata _da Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal da Gameleira 
relativa a~ Quarto ~eríodo Legislativo de 2020,////1/////I////I//I///IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÚ 
Aos ~3 dias do mes de novembro de dois mil e vinte, às dez horas em 
modahda~e REMOTA, reuniram-se os Vereadores: Sonildo José Pim~ntel, 
Jose _ Ra1mu~do da Silva Junior, Jose Pedroza de Alencar, Jadenilson 
Fe~re1ra de_ Lima, Severino Ramos do Canto Filho, Daniel Cabral da Silva, 
Lo1de Almeida S. Rodrigues e Adriano Carlos da Silva. Sob a Presidência do 
Exmo. Vereador Sonildo Pimentel, que abriu a Sessão solicitando a benção de 
Deus. Convidou a Vereadora Loide Rodrigues para fazer a leitura de um texto 
Bíblico a qual recitou: Êxodo 14. Vc.15/16. No Expediente constaram 
respectivamente os Projetos de leis: 005/2020, que versa sobre o Orçamento 
anual de 2021 e, do 006/2020, que versa sobre o Plano Plurianual para o 
Exercício de 2021, os quais foram encaminhados as Comissões pertinentes para 
emissão de Pareceres. Foi facultada a Palavra Sobre Qualquer Assunto a 
vereadora Loide Rodrigues teve aprovado pedido de Informação a Chefe do 
Poder Executivo Municipal, no sentido de enviar a esta Casa, copia do Proieto de 
Execução do Portal que estar sendo construído na Av. W\isses Guimarães, bem 
como o custo total da obra. Também teve aprovado Apelo Verbal ao Secretário~ -
de Infraestrutura para que promova uma ampla revisão nos postes e luminárias 
existentes nas proximidades da Sorveteria Novo Lírio, visto que se trata de um 
trecho central da cidade e que por sua vez, existe um grande f\uxo de pessoas 
circulando. Não havendo mais oradores, e nada constand~ ~a Ordem ~o Dia_ o 
Sr. Presidente encerrou a presente Sessão marcando a prox1ma para quinta feira 
19 de novembro, no horário regimental. Para constar, Jose E~son Assistente 
Parlamentar lavrou a presente Ata, que depois de aprovada sera assinada pelo 
Sr. Presidente Gameleira, 03 de novembro de 20201//l/////l////11//////////////////////////1// /// 
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