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Ata da Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal da Gameleira, 

relativa ao Segundo Período Legislativo de 2021. Aos 20 dias do mês de maio 

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 Cavalcante Costa 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 Lo,de Rodrigues para fazer a leitura de um texto Bíblico a qual recitou : 

Prov. 4. Vc. 23 ao 27 . Prosseguindo o Sr. Presidente solicitou a leitura do 

Expediente, que constou do Projeto de Lei Executivo nº 005/2021 , que dispõe 

sobre o funcionamento e a remuneração dos membros do conselho tutelar e dá 

outra providencias, o qual fo i encaminhado para as comissões pertinentes. Sobre 

Qualquer Assunto , fez uso da palavra a Vereadora Loide Rodrigues para 

formular Apelo Verba l ao Chefe do Poder executivo, extensivo ao Secretário da 

Fazenda para mover meios urgentes e necessários de pagar 50% cinqüenta por 

cenm. do 13° (décimo terceiro) aos servidores públicos municipais, uma vez que 

estamos vivenciando uma pandemia e uma grande crise financeira , assim sendo, 

a concretização deste pleito, irá proporcionar aos servidores mais conforto nas 

suas dividas e conseqüentemente irá alavancar o comercio local. O qual sem 

discussão foi aprovado por unanimidade. Em seguida a Vereadora Loide 

Rodngues teve aprovado Apelo Verbal ao Secretário de Saúde, com vistas ao 

~ ·,.etor de Vigilancia Sanitária , para promover uma ampla e rígida fiscal ização nos 

es:2oe:ec,mentos comerciais, academias igrejas e templos religiosos , no tocante 

ac ..... so indiscriminado e obrigatório de máscara, distanciamento social e 

:?,s::---b ..... . ção de álcool e gel para os clientes e fieis , bem como a constante 

.., g er1zação dos respectivos locais. Tal pleito se consiste no alto índice de 

:: sse:-r 1ação e contag io pela covid 19 no nosso município. A Vereadora ainda 

:e . e açrovado Apelo Verbal ao Exmo. Prefeito Municipal , Dr. Leandro Gomes de 

... ,..,... 2 eY1ers1vo aos Secretários de Educação Sr. halo Agra e de Saúde Dr. Luiz 

;.. ..- -:: ... . e '"'º sentido de moverem meios necessários de incluir os Profissionais da 

:: '..: ... -:.aç.ão no programa de vacinação contra covid 19, uma vez que se aproxima 

::. ::e" o:c oe , olta as aulas presenciais , e assim, evitará o contagio do vírus entre 

~':'esso'es e alunos, uma vez que irão permanecerem próximos uns dos outros 

-:, / e'ea-:lor Juca do Sesp teve aprovado Apelo Verbal ao Secretário de Saúde 

\t. . .., : :ia Dr Luiz Antonio para implantar Barre,rns Sani til rifls nos principais 

::-: .... ·:s de acesso a nossa cidade, com d1stribwçõo de tt lcool em gel e mascaras 

~f ~ :. ·= .1eri;30 obJetIvando n 11n1m1zar n c11sse1rnnE1ç~o do novo carona vírus, que 

. ,.,.., -- :s • ...,..,')S dras, causando rnor tes f➔ terr or om nosso município. Ordem do 



1 

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 

Email· casamarquesdeollnda@hotrna,1r:.om 

Dia que constou do Do Projeto de Lei Executivo nº 002/2021, que da nova 

redação aos artigos 1º e 2º da lei municipal nº 1.117/2013, bem como, ratifica 

o Protocolo de intenções e Estatuto Social para a constituição do consórcio 

Intermunicipal Portal da Mata Sul - Portal Sul Consórcio. O qual sem 

discussão foi rejeitado pelo quórum de 06 X02. 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 1° 

votação. Ditos e relatados, o Sr. Presidente encerrou a Sessão marcando a 

próxima para terça feira 25 de maio do corrente, no horário regimenta l. Para 

constar. Jose Edson Assistente Parlamentar lavrou a presente Ata, que depois de 

aprovada será assinada por todos os presentes Gameleira, 20 de maio de 2021 Ili 


