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Ata da Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal da Gameleira, relativa ao 

Segundo Período Legislativo de 2021. Aos 25 dias do mês de maio de dois mil e vinte e um 

às dez horas, em modalidade remota, reuniram-se os Vereadores: Lucivaldo Temoteo d~ 

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 

Ca~alcante Costa e Loide de Almeida Souza Rodrigues. Sob a presidência do Vereador 

Luc,valdo T emoteo, 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: Apocalipse 1 º: 3°. Não 

havendo matéria no Expediente, foi facultada a palavra sobre Qualquer Assunto, fez uso da 

palavra o Vereador Irmão Junior para formular Apelo Verbal ao Secretário de Infraestrutura Sr. 

Romero Jose da Silva, no sentido de viabilizar uma operação tapa buracos ao longo da Rua 

que dá acesso a Quadra Esportiva da Escola Alegria do Saber, uma vez que se encontra 

totalmente esburacada, dificultando o transito de veículos bem como, circulação de pedestres. 

A Vereadora Loide Rodrigues teve aprovado Apelo Verbal ao Exmo. Prefeito Municipal, com 

vistas ao Departamento Tributário no sentido de proibir por meio de Decreto, a confecção de 

fogueiras, bem como, vendas e solturas de fogos de artifícios durante o período junino, uma 

vez que tanto a fumaça produzida pelas fogueiras, quanto a dos fogos de artifícios, são 

extremamente, prejudiciais aos pacientes com covid-19. Ainda fez Apelo Verbal ao Secretário 

de Saúde Municipal, para viabilizar o Carro Fumacê para pulverizar ruas, bairros, avenidas e 

logradouros, objetivando erradicar a proliferação do mosquito causador da dengue, zica e 

chicungunha. O Vereador Irmão Junior teve aprovado Apelo Verbal ao Presidente desta casa 

Sr. Lucivaldo Temóteo, para formar uma comissão de Vereadores, objetivando averiguar se 

procede a informação de que na Farmácia Básica da Secretária de Saúde Municipal, estar 

faltando medicamentos de uso continuo. O Vereador Dui da Ração teve aprovado Apelo 

Verbal ao Secretário de Infraestrutura, para fazer uma ampla revisão nos postes e luminárias 

localizados na principal Rua do Bairro de Santa Maria, uma vez que estão totalmente as 

escuras, causando pânico e desespero aos moradores e pedestres. Em Seguida o Sr. 

Presidente determinou a leitura da Ordem do Dia que constou do constou do Projeto de Lei 

Executivo nº 004/2021, que dispões sobre a reestruturação do Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação CACS/FUNDEB. O 

qual foi aprovado por unanimidade em 2ª votação. Ditos e relatados, o Sr. Presidente 

encerrou a Sessão marcando a próxima para quinta feira 27 de maio do corrente, no horário 

regimental. Para constar, Jose Edson Assistente Parlament_ar lavrou a p~esente Ata, que depois 

de aprovada será assinada por todos os presentes Gameleira, 25 de maio de 2021 //////////////////// 


