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Ata da Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal da Gameleira, 
relativa ao Segundo Período Legislativo de 2021. Aos 06 dias do mês de maio 
de dois mil e vinte e um, às dez horas, em modalidade presencial, reuniram-se os 
Vereadores: Lucivaldo Temoteo da Rocha, Edlucio Jose Feijó, Jose Raimundo da 
S. Junior, Edivaldo Ferreira Pontes Filho, ~ediane Nascimento Silva, Sonildo 
Jose Pimentel, Jose Pedroza de Alencar, Ismael Jose da Silva, Reginaldo 
Rodrigues da Silva. Sob a presidência do Vereador Lucivaldo Temoteo, que abriu 
a Sessão rogando as bênçãos de Deus. Convidou o Vereador Irmão Junior para 
fazer a leitura de um texto Bíblico o qual recitou: Salmo 20. 01 ao 09. 
Prosseguindo o Sr. Presidente solicitou a leitura do Expediente, que constou das 
seguintes matéria: Requerimento nº 04, autoria do Vereador Presidente Lucivaldo 
Temoteo que solicita da Secretaria de lnfraesrutura, aquisição de cimento e areia 
para o Cemitério local; do Requerimento nº 05/2021, de autoria do Vereador 
Jose Pedroza que solicita do Chefe do Poder Executivo, reajuste da tabela salaria 
dos servidores públicos municipais; da Indicação nº 001/2021, de autoria do 
Vereador Presidente Lucivaldo Temoteo, sugerindo ao Departamento de 
Infraestrutura, serviços de prevenção nas Pontes, Bueiras e Estradas sit. na Zona 
Rural; do Projeto de Lei Executivo nº 002/2021, que dá nova redação aos artigos 
1 ° e 2° da Lei Municipal nº 1.117/2013; por fim, constou do Projeto de Lei 
Executivo nº 004/2021, que dispões sobre a reestruturação do Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social (CACS) DO Fundo de 
manutenção e Desevolvimento da Educação Básica e de valorização dos 
Profissionais da Educação. Sendo, os dois Projetos encaminhados as devidas 
Comissões para emissão de Pareceres, e os Requirimetnos e lndicção, colocado 
em discussão. Fez uso da palavra o Vereador Lucivaldo Temoteo, dando ênfase 
a suma importância dos reparos de prevenção nas estradas vicinais da Zona 
Rural , uma vez que estar se aproximando o período das chuvas, onde Pontes e 
Bueiras ficam cobertas pelas águas, impossibilitando o acesso de pessoas e 
produtos ao centro da cidade. Por isso, nada mais justo que o poder público, se 
antecipe aos problemas, e promova obras de drenagem evitando o 
transbordamento das águas nas estradas vicinais que dão acesso ao centro de 
comercialização. Tambem deixou claro e evidente que o puder público, 
responsável pela manutenção e heginização do Cemitério Local, jamis deixe 
faltar cimento e areia, para tapar as gavetas fúnebres, evitando assim o odor e 
proliferação de bactérias nocivas a saúde pública. O Vereador Juca do SESP 
salientou que os servidores públicos municipais, estão prejudicados em face da 
enorme perda salarial , em decorrência da inflação que achatou os vencimetos ao 
longo dos anos de gestão anteriores que não promoveram reajustes na tabela 
sa larial. Neste contexto, vimos solicitar dessa atual gestão, que avalie a 
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possibilidade de promover o reajuste da tabela salarial, respeitando os símbolos e 
as classes individuais de cada servidor, conforme preceitua a lei do Plano de 
Cargos e Carreira Municipal. Postos em votação foram aprovado~ por 
unanimidade. Sobre Qualquer Assunto, fez uso da palavra o Vereador Reginal~o 
Rodngues. o qual proferiu Apelo Verbal ao Secretário de lnfraest~ut,u~a Sr. 
Romero Jose da Silva, para mover meios necessários de colocar Luminanas no 
Trevo de acesso ao centro de Gameleira, bem como, ao longo da PE 73, 
contemplando os moradores da antiga Usina Cachoeira Lisa. O Vereador Irmão 
Junior teceu elogios ao Presidente desta Casa , Sr. Lucivaldo Temoteo, pelo fato 
do mesmo ter atendido em tempo hábil, sua sugestão no sentido de climatizar o 
Plenário e. assim, proporcionar melhor comodidade aos Vereadores e visitantes. 
O Vereador Juca do SESP teve aprovado Apelo Verbal ao Secretário de Saúde 
Municipal, Dr. Luiz Antonio para mover meios necessários de colocar um Médico 
exclusivamente para atender os pacientes confirmados ou suspeitos de Covid, 
oem como, disponibilizar uma ambulância exclusiva no transporte desses 
oacientes. evitando assim, o pânico vivenciado pelos pacientes que procuram 
aíendimento no HPP, bem como, a disseminação do ví rus em nosso município. 
Prosseguindo o Sr. Presidente solictou a leitura da Ordem do Dia que constou do 
Do Veto Parcial nº 001/2021 , a cerca do Projeto de Lei Legislativo nº 
00212021, de autoria da Vereadora Loide Rodrigues, o qual Institu i as cores 
cfaa1s do município e dá outras providencia, colocado em discussão, não houve 
oradores. Em seguida, o Sr. Presidente determinou a distribuição de cédula para 
p ... sceder a votação secreta , conforme determina o Regimento Interno desta 
Casa isso feito, foi solicitado pelo Sr. Presidente que todos os vereadores 
oresentes depositasse seu voto na urna. Em seguida, determinou a apuraçãos 
ccs votos que constou sete (07) votos contrários ao Veto Parcial , um (01) voto a 
(a_ 'io .. ao Veto Parcial e, um voto em branco. Após a apuração do resultado, o Sr. 
0 ·es der.te declarou A Rejeição do Veto nº 01 /2021 . Ditos e relatados, o Sr. 
P•e-s. cente encerrou a Sessão marcando a próxima para terça feira 11 de maio 
:-: xrrente , no horário reg imental. Para constar, Jose Edson Assistente 
~a ,. amem.ar lavrou a presente Ata , que depois de aprovada será assinada por 
•zt)S os presentes Gameleira, 06 de maio de 2021/////////////////////////////////////////////I/// 

\ ·--.' 
, / 

J 
e :, ., u 
( 1 ~ 

' { I , ~ •1 J.I ~I 
1 l 


