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9ª LEGISLATURA – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA; 

ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA. 

 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas, estiveram 

reunidos os Vereadores no Plenário Vereador Ari Nelson. A presente Sessão foi transmitida ao 

vivo aos munícipes de forma online nas mídias Oficiais da Câmara no Facebook e no YouTube. 

Eu Laíz Suênia Primeira Secretária em cumprimento ao Art. 79 e 86 do Regimento Interno, 

verifiquei em painel eletrônico a presença dos Parlamentares, Gorette Cavalcanti, Célio Scipião, 

Laíz Suênia, Albanes Fiúza, Cleuson da Cocota, Adriana do Mansueto e Ivanildo Lima. 

Justificaram ausência para a Presidente da Mesa os Parlamentares, Natália, Sabryna, Silvia Reis e 

Nego Bom. Havendo número legal a Presidente invocando a Proteção de Deus e em nome do povo 

de Pindoretama, declarou aberta a Sessão. ATA:  A Ata da 11º Sessão Ordinária da 02ª Sessão 

Legislativa da 09ª Legislatura foi aprovada. LEITURA DO PEQUENO EXPEDIENTE: Foi 

encaminhado e protocolado pelo excelentíssimo Senhor Prefeito de Pindoretama/CE, José Maria 

Mendes Leite uma Mensagem à Câmara, sendo a Mensagem de nº 009/2022 que encaminha 

Projeto de Lei que traz em sua Emenda: “Altera o Anexo I da Lei Municipal nº 479 de 1º de 

dezembro de 2017 e dá outras providências.” O incluso Projeto de Lei visa adequar a remuneração 

dos cargos em comissão de Formadores, Diretores e Coordenadores Escolares, tendo em vista que 

desde o ano de 2017 os referidos cargos não possuem qualquer tipo de reajuste para recompor as 

percas salariais. Dando continuidade: Foi protocolado pela excelentíssima Vereadora Gorette 

Cavalcanti, duas indicações onde a primeira pede ao Senhor Prefeito municipal para que seja feita 

a nomeação da Rua 07 Loteamento Estrada da Caponga como José Reinaldo Alves e a Segunda 

indica ao Senhor Prefeito municipal para que através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços 

Públicos seja realizada a pavimentação em pedra tosca da Travessa José Adriano. Em sequência 

foi protocolado pela excelentíssima Vereadora Laíz Suênia, Projeto de Lei onde dispõe sobre 

Denomina de MIRTES RODRIGUES DA SILVA a Unidade Básica de Saúde localizada na Rua 

Raimundo Valério dos Santos no Distrito do Capim de Roça - Pindoretama/CE e dá outras 

providências. Projeto subscrito por unanimidade entre os presentes. E por fim uma indicação do 

Excelentíssimo Vereador Albanes Fiúza que Indica a Prefeitura Municipal através da Secretaria 

de Infraestrutura e Departamento Estadual de Rodovias - DER   e Governador do Estado que seja 

construído uma passarela sobre a CE-040 na localidade do sítio EMA dando acesso ao outro lado 

da CE onde está sendo construído uma Areninha para melhor servir os moradores daquela 

localidade. Projeto subscrito por unanimidade entre os presentes. Todas as proposituras estão 

disponíveis no sítio eletrônico da Câmara Municipal de Pindoretama, ao fim desta Sessão. 

ORDEM DO DIA: 1- Leitura do Parecer das Comissão, Projeto de Lei Ordinário de nº 

013/2022, que dispõe sobre “Denomina de Josias da Silva Costa (Pirrita) a Areninha localizada no 
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Distrito do Capim de Roça Município de Pindoretama/CE. De autoria do Vereador Célio Scipião. 

Em discussão e votação o Projeto de Lei Ordinário de nº 013/2022, foi aprovado por 

unanimidade sem emendas. 2- Leitura do Parecer das Comissões, Projeto de Lei Ordinário de 

nº 014/2022, que dispõe sobre “Dispõe sobre a alteração das nomenclaturas do parque escolar da 

rede pública municipal de ensino e dá outras providências.” Deu autoria do Poder Executivo 

Municipal. Em discussão e votação o Projeto de Lei Ordinário de nº 014/2022, foi aprovado por 

unanimidade sem emendas. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Vereador Cleuson da Cocota: Fez 

considerações a respeito dos seguintes pontos; felicitou a assinatura pelo Executivo Municipal para 

abertura da rua Francisco Gomes Farias (conhecida popularmente como rua do pagão); pediu 

sensibilidade do Executivo que realize pavimentação da rua do zé cândido e uma rua do loteamento 

brisas e demais obras em benefício da população do Município. Vereadora Laíz Suênia: Fez 

considerações a respeito dos seguintes pontos; defendeu a propositura que apresentou sobre o 

Projeto de Lei que apresentou onde dispõe sobre Denomina de MIRTES RODRIGUES DA 

SILVA a Unidade Básica de Saúde localizada na Rua Raimundo Valério dos Santos no Distrito 

do Capim de Roça; felicitou as obras de revitalização das Unidades Públicas municipais; 

agradeceu o atendimento de indicação que apresentou onde pedia a construção de uma Areninha 

no Distrito Capim de Roça; reiterou indicação que apresentou em Sessões anteriores que pede a 

construção de uma brinquedopraça, academia da saúde e a revitalização com ampliação da praça 

da igreja com a instalação de quiosques. Convidou a todos para o próximo sábado 28 de maio para 

a Coroação de Nossa Senhora na igreja também em Capim de Roça. Vereador Célio Scipião: Fez 

considerações a respeito dos seguintes pontos; felicitou o Projeto de Lei apresentado pela 

Vereadora Laíz em homenagem a Mirtes Rodrigues da Silva; felicitou também ao Poder Executivo 

e Governo do Estado pela construção da Areninha do Capim de Roça e a aprovação do Projeto 

para denominação da Unidade como Josias da Silva Costa (Pirrita); parabenizou ao Secretário de 

Saúde de Pindoretama pelo trabalho e reiterou indicações para realização de pavimentação em 

pedra tosca especial nas Comunidades do Sítio Minhocas e Forquilha. Vereador Albanes Fiúza: 

Fez considerações a respeito dos seguintes pontos; agradeceu ao Executivo pela realização da 

asfaltagem das ruas Paulo Yamazaki, José Franco, Alves Inácio e Olga Vale, a instalação da 

brinquedopraça na Praça da Cidadania em atendimento a indicações que ele apresentou; reforçou 

as indicações para construção do calçadão do Sítio Ema e a padronização dos quiosques, as 

nomeações da praça da igreja e do posto de saúde; defendeu a propositura que apresentou nesta 

Sessão onde indica a Prefeitura Municipal através da Secretaria de Infraestrutura e Departamento 

Estadual de Rodovias - DER   e Governador do Estado que seja construído uma passarela sobre a 

CE-040 na localidade do sítio EMA. Vereador Ivanildo Lima: Fez considerações a respeito dos 

seguintes pontos; pediu ao Poder Executivo a contratação de mais fisioterapeutas para atendimento 

na rede de saúde do Município; reiterou diversas indicações para melhorias nos equipamentos 

públicos no Sítio Correia. 

 

https://www.brasilcnpj.com/cnpj/02960694000134/c8oBhdrD
mailto:cpindoretama@gmail.com


 
Ata APROVADA em Plenário 13ª 
Sessão Ordinária da 02ª Sessão 
Legislativa em 31/05/2022.  

___________________________ 

Rubrica Secretário(a) 

 

 
 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

Rua Pe. Antônio Nepomuceno, nº 56 – CEP 62860-000 

CNPJ 02.960.694/0001-34 – (85) 3375-1820 – cpindoretama@gmail.com 
53 

 

Vereadora Adriana do Mansueto: Fez considerações a respeito dos seguintes pontos; 

parabenizou à Comunidade do Barrocão que está recebendo o ponto de apoio da saúde e o 

calçamento; parabenizou a disponibilização de fardamento a todos os estudantes da rede de ensino 

municipal, a boa qualidade da merenda escolar, os equipamentos permanentes novos e que de 

forma inédita o funcionamento da creche para as crianças de 0 a 6 anos em tempo integral. 

Presidente Gorette: defendeu as proposituras que apresentou nesta e em Legislaturas anteriores 

e parabenizou ao Executico Municipal a sensibilidade que atende as recomendações do Poder 

Legislativo Municipal. ENCERRAMENTO: O inteiro teor da Sessão está disponível na Página 

Oficial da Câmara no Facebook e no Canal Oficial da Câmara no Youtube. Nada mais havendo a 

tratar, a Presidente fez os encaminhamentos regimentais e encerrou os trabalhos às dezoito horas 

e trinta e seis minutos e eu, LAÍZ SUÊNIA, Primeira Secretária lavrei a presente Ata, como ordena 

o artigo 100 do Regimento Interno, onde, após aprovada, seguirá assinada pela Presidente da 

Câmara, pela Primeira Secretária e demais Vereadores. 

 

MARIA GORETTE CAVALCANTI 
BASTOS SOBRINHA 

PRESIDENTE 
  

FRANCISCO CÉLIO SCIPIÃO DA 
SILVA 

VICE-PRESIDENTE 

  

LAÍZ SUÊNIA ALENCAR 
RAMALHO  

1º SECRETÁRIA 

 

FRANCISCO ALBANES MACHADO 
FIÚZA 

2º SECRETÁRIO 

 

SÍLVIA DA SILVA REIS VEREADORA 

  

SABRYNA LAYS CUNHA DA 
ROCHA 

VEREADORA 

 

NATÁLIA SILVA MESQUITA LIMA VEREADORA 

 

CLEUSON CALIXTO DA SILVA VEREADOR 
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JOSÉ PEREIRA DA SILVA VEREADOR 

  

MARIA ADRIANA SILVA ALBINO VEREADORA 

 

FRANCISCO IVANILDO SEVERINO 
DE LIMA 

VEREADOR 
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