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9ª LEGISLATURA – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA; 

ATA DA 3ª SESSÃO SOLENE – SESSÃO ENTREGA DO TÍTULO DE 

CIDADÃO HONORÁRIO DE PINDORETAMA AO SENHOR CAMILO 

SOBREIRA DE SANTANA; DECRETO LEGISLATIVO Nº 13/2022. 
 

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas, reuniram-se 

os Vereadores no Ginásio Poliesportivo Waldemar de Alcântara em Pindoretama conforme 

determinou o Ato da Mesa de nº 06/2022. A presente sessão foi transmitida ao vivo aos munícipes 

de forma online nas mídias da Câmara sendo elas a Página Oficial no Facebook e o Canal Oficial 

no YouTube. Sessão Solene alusiva à entrega do Título de Cidadão de Pindoretama ao Senhor: 

CAMILO SOBREIRA DE SANTANA – GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ NO 

PERÍODO DE 2015-2022 com subscrição das Vereadoras Natália e Laíz – Decreto Legislativo nº 

13/2022. Compuseram a Mesa os Parlamentares, Presidente Gorette Cavalcanti, Primeira 

Secretária Laíz Suênia, Segundo Secretário Albanes Fiuza, os Parlamentares Cleuson da 

Cocota, Ivanildo Lima e Nego Bom. Estiveram ausentes os Parlamentares, Sílvia, Sabryna, 

Natália, Célio e Adriana. Compuseram ainda a Mesa o Prefeito de Pindoretama/CE José Maria 

Mendes Leite (Dedé Soldado), a Primeira-dama e Secretária do Trabalho e Desenvolvimento 

Social – STDS de Pindoretama Edja Holanda e o Senhor Camilo Sobreira de Santana. Foram 

executados os hinos do Brasil, Estado do Ceará e Pindoretama. Sobre a proteção de Deus e em 

nome do povo de Pindoretama a Presidente declarou aberta à Sessão Solene. O Cerimonialista 

Odenizio Santos auxiliou os trabalhos. Ato contínuo se colocaram a frente da Mesa todos os 

participantes da Mesa para a entrega oficial da Placa do Título de Cidadão de Pindoretama. Com 

a palavra a Presidente Gorette Cavalcanti saudou o ex-governador e as autoridades presentes e 

discursou na forma que segue em ipisis litteris “Ao iniciar desejo destacar que nos mandatos que 

o povo me confiou sempre fui criteriosa na indicação de títulos honoríficos e que embora tenha 

votado em Camilo nas duas eleições para governador e lhe tenha admiração e respeito a grande 

trajetória do homenageado esperei a conclusão do seu mandato para apresentar projeto de 

concessão de título de cidadania ao excelentíssimo Sr. Camilo Sobreira de Santana. Considero 

que estou fazendo justiça a quem ficou praticamente 8 anos trabalhando incansavelmente por 

todos os 184 municípios do Ceará. Desejo colocar em relevo a grande trajetória do nosso 

governador Camilo Santana, a sua habilidade como político, a sua generosidade como ser 

humano e sua grande disposição para o diálogo. Com essas características o governador fez dois 

grandes governos com bons resultados em todas as áreas por isso, o povo de Pindoretama através 

da Câmara Municipal, com aprovação unânime dos vereadores lhe concede esse título de Cidadão 

de Pindoretama. A partir de hoje o ilustre cearense Camilo Santana é mais um pindoretamense a 

quem muito reverenciamos e agradecemos por tudo que já fez pelo nosso Município e de quem o 

nosso Município muito espera, pois, esse grande cearense é merecedor de ocupar os mais altos 

cargos do Ceará e do Brasil”. Ato contínuo com a palavra o Senhor Prefeito de Pindoretama Dedé 

Soldado agradeceu a presença dos parlamentares, do ex-governador das autoridades e dos demais 

presentes, agradeceu ainda a pessoa do ex-governador pelas contribuições em obras junto ao 

Governo Municipal, em sequência convidou o Senhor Camilo para entrega de cestas de produtos 

regionais. Em continuidade o Senhor Camilo Santana com a palavra, cumprimentou a todos 

presentes e apontou os seguintes pontos; a importância da boa política para o desenvolvimento da 
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sociedade; o maior programa de educação do país foi desempenhado pelo Ceará; destacou os 

avanços enquanto governador do Estado na implantação das vias, segurança pública, areninhas, 

brinquedopraças, programa Mais Infância, Saúde; a importância da educação em tempo integral e 

os planos do Governo no Estado para que todas as escolas de ensino médio estaduais sejam de 

tempo integral; salientou que foram entregues como programa permanente da rede de ensino 

estadual a entrega de tablets com chip de conectividade a todos os alunos; fez um balanço das 

dificuldades enfrentadas enquanto governador do Estado nas crises hídricas, crises econômicas, 

crises de segurança pública e a maior dificuldade a Pandemia da COVID-19, a vacinação, todas 

essas crises contornadas e vencidas com muita luta, dedicação e trabalho para proteger a população 

cearense. Comentou ainda dos programas que se tornaram de política pública permanente como o 

vale gás social e o auxílio catador. Finalizou as palavras agradecendo a honraria que foi concedida 

e que independente de onde esteja a vontade e a soberania popular prevalecerá e que o povo de 

Pindoretama pode contar seu apoio. A Presidente Gorette juntamente com todos os Vereadores 

convidou o ex-governador para receber como homenagem de mais uma cesta de produtos regionais 

em nome 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 cumprimentos e encerrou os trabalhos às dezenove 

horas e doze minutos. E eu, LAÍZ SUÊNIA, Primeira Secretária lavrei a presente Ata como ordena 

o artigo 90 do Regimento Interno, onde, após aprovada, seguirá assinada pela Presidente da 

Câmara, pela 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 
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NATÁLIA SILVA MESQUITA LIMA VEREADORA 

 

CLEUSON CALIXTO DA SILVA VEREADOR 

 

JOSÉ PEREIRA DA SILVA VEREADOR 

  

MARIA ADRIANA SILVA ALBINO VEREADORA 

 

FRANCISCO IVANILDO SEVERINO 
DE LIMA 

VEREADOR 
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