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Ata da Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal da Gameleira, relativa 
ao Segundo Período Legislativo de 2021. Aos 27 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 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: 1ª. Coríntios. Cp. 10. Vc. 11 ao 13. Não havendo matéria no 
Expediente, foi facultada a palavra sobre Qualquer Assunto, fez uso da palavra 
a Vereadora Loide Rodrigues para formular para formular Pedido de Informação 
ao Diretor do SAAEG, Sr. Junior Silva, no sentido que informe a esta Casa, os 
motivos e circunstâncias que levaram ao descabido e desnecessários aumento 
na tarifa do fornecimento de Água, por parte dessa Autarquia, uma vez que 
estamos vivenciando uma Pandemia sem precedentes na esfera mundial, onde 
milhares de pessoas estão desempregadas e, com dificuldades financeiras até 
para adquirir alimentos. Então não tem o menor sentido esse reajuste, até 
porque, o município encontra-se sob estado de calamidade pública. Os 
Vereadores Juca do Sesp e Irmão Junior, formaram fileira em apoio a 
propositura, visto que foram procurados por diversos munícipes se queixando do 
súbito e arbitrário aumento. Sugerindo inclusive, que se formasse uma comitiva 
de Vereadores para visitar a Autarquia no sentido de esclarecer duvidas. Não 
havendo mais oradores e nada constando na Ordem do Dia, o Sr. Presidente 
encerrou a Sessão marcando a próxima para terça feira 01 de junho do corrente, 
no horário regimental. Para constar, Jose Edson Assistente Parlamentar lavrou a 
presente Ata , que depois lida e aprovada será assinada pelo Presidente. 
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