
CÂMARA MUNICIPAL DA GAMELEIRA 

CASA MARQUÊS DE OLINDA 
CNPJ: 11.529.765/0001-30 

Av. Caetano Monteiro, 260-Centro- Gameleira/PE 

CEP 55530-000 - Fone Fax: (81) 3679-1144 

Ata da Sessão Solene inaugural de Posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito, 

eleitos no Pleito de 15 de novembro de 2020, para o quadriênio 2021/2024!//////////J////I// 

Ao 1º (primeiro) dia do mês de janeiro de 2021, as dez horas, n~ ~alao ~obre da 

Câmara Municipal da Gameleira, reuniram-se os Ver~adores eleitos: Sarnido ~ose 

Pimentel, Reginaldo Rodrigues da Silva, Loide de Almeida Souza Rodrigues, Gediane 

Nascimento Silva, Jose Raimundo da Silva Junior, Jose Ped:oza de Alenca;, _ Ismael 

Jose da Silva Roberto Jose Cavalcante Costa, Edivaldo Ferreira Pontes, Edlucio Jose 

Feijó da Silv~ e Lucivaldo Timóteo da Rocha. Sob a Presidê~cia do Senhor Ve~eador 

Sonildo Pimentel o qual abriu a Sessão solicitando a bençao ~e . Deus, convido~ a \ 

Vereadora Loide Rodrigues para fazer a leitura de um texto b1bhco, a qual .recitou 

Salmo 20. Em seguida solicitou que os Exmos. Vereadores ficassem de pe, para 

prestarem o seguinte compromisso: Prometo cumprir a Constit~ição Federal, a 

Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, d~~e!11penhar " 

o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do M_ume1p10 e bem 

estar do seu povo. Após o compromisso de Posse, o Presidente declarou 

empossados '.JS Vereadores Eleitos. Em seguida, o senhor Presidente, convidou o 

Prefeito eleito Doutor Leandro Ribeiro Gomes de Lima o Vice Prefeito senhor Paulo 

Rogério Ribeiro da Silva (Paluca), para prestarem o mesmo compromisso de Posse, . ·1 \ 
isto feito, os declarou empossados em seus respectivos Cargos. Em seguida, o Sr. r
Presidente suspendeu a Sessão por trinta minutos, para que fossem apresentadas as 

Chapas para a Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Foi apresentada a 

Chapa ÚNICA, composta por: LUCIVALDO TEMOTEO DA ROCHA - PRESDIENTE; 

EDLUCIO JOSE FEIJO DA SILVA - 1° SECRETÁRIO; ROBERTO JOSE 

CAVALGANTE COSTA - 2° SECRETÁRIO. Em seguida o Sr. Presidente determinou a 

distribuição da mesma para todos os Vereadores presentes. Em seguida, o Sr. 

Presidente nominalmente, determinou que depositassem seu voto na uma exposta 

sobre a mesa. Após a votação secreta, foram convidados os Vereadores Jose ) 

Raimundo e Roberto Jose para ,fa_zerem a apuração dos votos, constatando-se: 11 {:' , 

votos. Sendo 06 para a chapa urnca e 05 em branco. Assim sendo, foi declarada 

vencedora, e a composição da Mesa Diretora para o Biênio 2021/2022, ficou assiq}( 

constituída: LUCIVALDO TEMOTEO DA ROCHA - PRESCIENTE; EDLUCIO Jof· : , . 
FEIJO D~ SILVA = 1° SECRETARIO; ROBERTO JOSE CAVALCANTE COSTA G O -

SECRETARIO. Em _seguida todos os Vereadores, Vereadoras, Prefeito e Vice Prefei 1 

fiz~ram uso da Tribuna para agradecerem a Deus, familiares, correligionários e 

amigos, pelos v?tos . conquistados no Pleito passado, reafirmaram o compromisso ~e 

um m~ndato solido, Justo e voltado para a população em geral. Ao final, o Sr. Prefeit0_ 

anu~c~ou s~a eq~ipe de 1º escalão, que irão contribuir para assessorá-lo nesta nova 

admm1straçao. Ditos e relatados, e não havendo mais oradores o senhor Presidente 

f ncerr~u a Sessão, marcando a primeira ordinária para a primeira terça feira do mês de 

evereiro de 2~21. ~ara co~star, _Jose Edson, Assistente Parlamentar, lavrou a presente 

ata., que depois de lida sera assinada por todos os presentes. Gameleíra O 1 de janeiro 
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Ata da Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal da Gameleira , 

relativa ao Primeiro Período Legislativo de 2021 . Aos 02 dias do mês de 

fevereiro de dois mil e vinte e um, às dez horas, em modal idade presencial , 

reuniram-se os Vereadores: Lucivaldo Temoteo da Rocha, Edlucío Jose 

Feijó, Roberto Jose C. Costa , Jose Raimundo da S. Junior, Edivaldo Ferreira 

Pontes Fi lho, Loíde de Almeida Souza Rodrigues, Gediane Nascimento Silva , 

Soníldo Jose Pimentel, Jose Pedroza de Alencar, Ismael Jose da Silva , 

Reg ínaldo Rodrigues da Silva. Sob a presidência do Vereador Lucivaldo 

Temoteo, que abriu a Sessão rogando as bênçãos de Deus. Convidou a 

Vereadora Loide Rodrigues para fazer a leitura de um texto Bíblico a qual 

recitou : Salmo 91. Em seguida o Sr. Presidente determinou a leitura do 

Expediente, que constou do Requerimento nº 001/2021 , de autoria do 

Exmo. Vereador Irmão Junior, o qual solícita ao Chefe do Poder Executivo, 

com vistas ao Secretário de Saúde Municipal , a construção ou locação de 

um Posto de Saúde da Família no Bairro da Penha. Em discussão, o autor 

fez uso da Tribuna para justificar a real necessidade que a matéria necessita 

para a sua aprovação e conseqüentemente sua efetivação; constou també 

a 

um Requerimento assinado pela maioria dos Vereadores deste parlamento ' 

solicitando do Presidente, que a Eleição para Renovação da Mesa Diretor 

para o Biênio 2023/2024, seja nesta Primeira Sessão Ordinária do Primei r 

Período Legislativo , a real iza-se nesta terça feira , 02/02/2021 . O qual to· 

deferido pelo Sr. Presidente. Em seguida , o Sr. Presidente suspendeu a 

\ 

presente Sessão por cinco minutos para a confecção da chapa nº 001 e 1 

única. Isto feito, deu continuidade a Sessão solicitando a distribuição da -b..vfü·i'Ua 
mesma aos vereadores presentes. Em seguida , convidou nominalmente urrP ~ 
por um para depositar seus respectivos votos na urna. Isto feito , solicitou a 

presença dos Vereadores irmão Junior e Ismael Jose para o realizara 

apuração dos votos. Os quais constataram um total de onze votos. Sendo: 

dez votos para o 1 º e 2° Secretários; e onze votos para o Presidente. Assim 

sendo a Mesa Diretora para o 2° Biênio a iniciar-se em 1 ° de janeiro de 2023 

e te~~~ ..... ~J)l,31 d~ezembro de 20-~4, ficou assim constitu ída: LUCIV~ ~DO 

'_-< ' ,d\ ,Á ª,\ . ~ {JJZ~ 
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TEMOTEO DA ROCHA - PRESIDENTE; JOSL RAIMUNDQ DA StLV..A 

JUNIOR - 1° SECRETÁRIO; ISMAEL JOSE DA SILVA -2° SECRETARIO. 

Em seguida , o Sr. Presidente facultou a Palavra Sobre Qualquer Assunto a 

Vereadora Loide Rodrigues teve aprovado por unanimidade, Apelo Verbal 

ao Chefe do Poder Executivo Municipal , extensivo ao Secretário de Saúde, 

para que informe a este Parlamento se as vacinas contra a covide 19, estão 

sendo armazenadas em local e temperatura adequados a sua manutenção, 

bem como quando os idosos com idades acima de 80 anos, serão 

contemplados com a vacina , uma vê que fazem parte do Programa de 

vacinação nacional , elaborado pelo Ministério da Saúde. Também tem 

aprovado Apelo Verbal , no sentido do Prefeito Dr. Leandro Ribeiro Gomes de 

Lima para tomar providencia cabível a respeito do Secretário de 

Infraestrutura , quando o mesmo ágio com desrespeito a esta Vereadora , 

quando afirmou para um dos operários que a nobre Vereadora estava se 

utilizando de material da Prefeitura para realizar obras em sua res idência . 

Ditos _e relatados e não ~avendo mais oradmes, o Sr. Presidente encerrou ~ 
Sessao marcando a prox1ma para terça feira 09 de fevereiro no horárif 

regimental. Para constar, Jose Edson Assistente Parlamentar lavrou ~ 

presente Ata, que depois de aprovada será assinada por todos os presentes 
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