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Ata da Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal da Gameleira, relativa 

ao Segundo Período Legislativo de 2021. Ao 01 dia do mês de junho de dois 

mil e vinte e um, às dez horas, em modalidade remota, reuniram-se os 

Vereadores: Lucivaldo Temoteo da Rocha, Jose Raimundo da S. Junior, Edivaldo 

Ferreira Pontes Filho, Gediane Nascimento Silva, Jose Pedroza de Alencar, 

Ismael Jose da Silva , Reginaldo Rodrigues da Silva, Roberto Jose Cavalcante 

Costa, Sonildo Jose Pimentel , Edlucio Jose Feijó da Silva e Loide de Almeida 

Souza Rodrigues. 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: 2ª. Coríntios. Cp. 13. Vc.18. 

Não havendo matéria no Expediente, foi facultada a palavra sobre Qualquer 

Assunto, o Exmo. Vereador Edivaldo Pontes teve aprovado Apelo Verbal ao 

Exmo Dr. Leandro Gomes de Lima, Prefeito Municipal, extensivo ao Secretário de 

Saúde Municipal , para que mova meios possíveis e necessários de contratar um 

maior número de médicos, objetivando suprir a falta de profissionais 

especialmente nos plantões do hpp, visto que é órgão de atendimento de 

urgências e emergências. Evitando, contudo que vidas humanas sejam postas 

em riscos, por falta de atendimento médico. A Vereadora Loide Rodrigues 

lamentou o fato , deu ênfase a gravidade do problema, salientando que se tornou 

notório da insatisfação dos médiocos em terem de pagar seus plantões quando 

'lcam impossibilitados de trabalhar por motivo de saúde. O Vereador Juca do 

Sesp confirmou a procedência dos fatos e, que havia participado de uma reun ião 

som gestores da saúde, ficando acordado que os substitutos dariam plantão de 

forma voluntaria. Fato que se torna um total absurdo, visto que tais voluntários , 

~ão devem ter responsabilidade sobre os pacientes. O Vereador Irmão Junior de 

gtJ al modo expôs a sua indignação pela falta de médicos, visto que se trata de 

pronto socorro e que pacientes podem sofrer conseqüências irreparáveis por 

{alta ae socorro médico. O Vereador Ismael Jose fez menção ao valor de 700 

'Ea s que os médico recebem por plantão, segundo ele, inúmeros profissionais, 

es:ão renunciando os cargos por questões salariais. Ainda solicitou ao 

D·es cente desta Casa, que todos deveriam impor suas respectivas autonomias, 

ca"a ,v,tos somar forças e efetivamente, lutar pelos ideais e , sobretudo, pela 

-:.a'é'"'c a do nosso povo O Vereador uca do Sesp, re iterou Apelo Verbal, para 

'J ... E:' :. Cr.efe do Poder Executivo se digne em fornecer a relação de todos os 

rne,. ... r.,.~s do prrme1ro escalão, para que esta Casa tome conhecimento e se dirija 

::-n-1 ...,..,as :.1ar~za, associando o indivíduo ao respectivo Cargo. O Vereador 

~e; ... a ':!0 Rodrigues teve aprovado Apolo Verbal ao Exmo Prefeito Dr. Leandro 

~: -- s,s de L1'ila, extensivo ao Secretário de lnfrnestrutu ra municipa l, para 

·-:~-;.;·e~ :'Jarcerras com o D[R - Depar1amonto do Estmdas e Rodagem, 
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cb;ebvando fazer uma ampla operaçao tapa buracos ao longo da PE 73, em 

espeoal no trecho que liga Gamele1ra a BR 101 Ditos e relatados, e nada 

ccnstando na Ordem do Dia , o Sr Presidente encerrou a Sessão marcando a 

PróX1ma para terça feira 08 de Junho do corrente, no horário regimental Para 

corstar Jose Edson Assistente Parlamentar lavrou a presente Ata, que depois 

oa e aprovada sera assinada pelo Presidente Gameleira, 01 de Junho de 
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