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9ª LEGISLATURA – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA; 

ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA. 

 
 

Aos oitos dias do mês de novembro 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. 

Em decorrência da ausência justificada da Vereadora Laíz Suênia, ficou designado o Vereador 

Cleuson da Cocota para secretariar os trabalhos, que empós, em cumprimento ao Art. 79 e 86 do 

Regimento Interno, verificou a presença dos Parlamentares, Gorette Cavalcanti, Célio Scipão, 

Albanes Fiúza, Sílvia Reis, Sabryna Rocha, Cleuson da Cocota e Ivanildo Lima. Ausentes os 

Vereadores Natália, Laíz e Adriana de forma justificada. Havendo número legal a Presidente 

invocando a Proteção de Deus e em nome do povo de Pindoretama, declarou aberta a Sessão. 

ATA: 1- A ATA DA 29 SESSÃO ORDINÁRIA DA 02ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 09ª 

LEGISLATURA, FOI APROVADA. LEITURA DO PEQUENO EXPEDIENTE: Foi 

protocolado pela excelentíssima Vereadora Gorette Cavalcanti, um Projeto de Lei que visa instituir 

no Município a Semana da Consciência Negra no Município de Pindoretama e reconhece 20 de 

novembro como o Dia da Consciência Negra. Ato contínuo foi protocolado pelo excelentíssimo 

Vereador Ivanildo Lima, uma indicação onde pede ao Senhor Prefeito Municipal, através da 

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, que seja elaborado projeto arquitetônico e de 

engenharia e sinalização na sede do município nas entradas da cidade, tanto na CE-040 como quem 

vem da praia da Caponga, e que nas placas possam constar o nome Princesinha do Litoral e na 

outra Terra dos Palmares. As proposituras foram encaminhadas na forma regimental. ORDEM 

DO DIA: Sem matérias pautadas para deliberação. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Vereadora 

Sílvia Reis: parabenizou os pindoretamenses aprovados no concurso público de Fortaleza; cobrou 

do Poder público municipal medidas para auxiliar a execução das feirinhas municipais em especial 

a FETESP e ao desenvolvimento econômico; cobrou quanto ao transporte gratuito nos fins de 

semana, aprovado na Casa; parabenizou a disponibilização do uniforme para os atletas, mas cobrou 

ações efetivas do esporte. Vereadora Sabryna Rocha: parabenizou os aprovados no concurso 

público de Fortaleza; cobrou do Executivo um reconhecimento a estes aprovados através de uma 

nota de reconhecimento; comentou sobre a FETESP e sua importância para o desenvolvimento 

econômico; ações do esporte e turismo. Vereador Cleuson da Cocota: Apresentou cópia a todos 

os Vereadores dados de exames feitos pelo Município de Pindoretama dos anos de 2020, 2021 e 

2022, evidenciando o grande avanço na realização dos exames pela atual gestão até o momento; 

comentou sobre as ações do esporte com a seleção das categorias sub 15 e 17 para participar de 

torneios. Vereador Célio Scipião: comentou sobre os exames que vem sendo no Município em 

especial a endoscopia; pediu ao Chefe do Executivo medidas para decoração natalina nas vias 

públicas em especial nas localidades; comentou na FETESP que acontecerá na próxima sexta-feira 

11/11 e por fim comentou sobre a revitalização do cemitério municipal em atendimento às 

visitações alusivas ao dia de finados. Vereador Albanes Fiuza: Parabenizou as equipes de saúde 
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da Sede I e II pelo início da Campanha do Novembro Azul e fez os cumprimentos. Vereador 

Ivanildo Lima: Defendeu a indicação que apresentou na presente Sessão onde pediu ao Executivo 

que seja elaborado projeto arquitetônico e de engenharia e sinalização na sede do município nas 

entradas da cidade, tanto na CE-040 como quem vem da praia da Caponga, e que nas placas possam 

constar o nome Princesinha do Litoral e na outra Terra dos Palmares; comentou sobre o concurso 

Público da Câmara municipal, parabenizando a Presidente e cobrou do Executivo para realização 

de concurso público em vez de realizar seleções públicas; cobrou o fardamento dos agentes de 

saúde e endemias; parabenizou aos aprovados no concurso de Fortaleza e cobrou a realização do 

Pindorecana. A Presidente, parabenizou o vereador Cleuson por ter apresentado dados concretos 

avanço da oferta dos exames no Município; parabenizou a rede municipal de saúde pela 

programação do Novembro Azul; comentou sobre as ações do turismo, realização da FETESP e a 

realização da revitalização do Cemitério Público, em atendimento à população alusivo ao Dia de 

Finados e por fim comentou sobre o  Concurso Público da Câmara Municipal e a iniciativa da 

Secretaria de Educação Municipal pela realização de aulas preparatórias. 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 dezessete horas e cinquenta e um minutos e eu, CLEUSON 

DA COCOTA, Secretário em exercício, 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  

1ª 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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