
 
Ata APROVADA em Plenário 
00ª Sessão Ordinária da 02ª 
Sessão Legislativa em 
00/00/2022. 
 

___________________________ 

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 
35 

 

9ª LEGISLATURA – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA; 

ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA. 

 
 

Aos doze dias do mês de abril 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, Sílvia Reis, Sabryna Rocha, Cleuson da Cocota, Natália Lima, Nego 

Bom, Adriana do Mansueto e Ivanildo Lima. Havendo número legal a Presidente invocando a 

Proteção de Deus e em nome do povo de Pindoretama, declarou aberta a Sessão. ATA:  As Atas 

da 06ª Sessão Legislativa Ordinária, 07ª Sessão Legislativa Ordinária e 02ª Sessão Legislativa 

Solene da 02ª Sessão Legislativa da 09ª Legislatura foram aprovadas. LEITURA DO 

PEQUENO EXPEDIENTE: Foi encaminhado e  protocolado pelo excelentíssimo Senhor 

Prefeito de Pindoretama/CE, José Maria Mendes Leite duas Mensagens a esta Casa, sendo a 

Mensagem de nº 005/2022 que encaminha Projeto de Lei que traz em sua Emenda: Dispõe 

sobre o adicional de incentivo ao trabalho de qualidade aos profissionais que compõem a 

Vigilância Sanitária, Programa dos Agentes de Combate a Endemias, Coordenação da Vigilância 

Epidemiológica e Coordenação de Imunização do Município de Pindoretama/CE, referente ao 

Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde – PQAVS e dá outras 

providências. E a Mensagem de n° 007/2022 que encaminha Projeto de Lei que traz em sua 

Emenda: Dispõe sobre o reajuste do piso salarial para os Profissionais do Magistério Público da 

Educação Básica do Município de Pindoretama/CE e dá outras providências. Dando 

continuidade: Foi protocolado pela excelentíssima Vereadora Natália Lima indicação onde 

pede ao Senhor Prefeito municipal solicitando que o Projeto Vem com a Gente seja implantado 

na comunidade do Sítio Ema e onde se fizer necessário. A Excelentíssima Vereadora Adriana 

do Mansueto apresentou Projeto de Decreto Legislativo, que trata da outorga do Título de 

Cidadão de Pindoretama/CE ao Senhor Júnior César de Lima, mais popularmente conhecido 

como Padre Júnior. A propositura foi subscrita pelos Vereadores Albanes, Célio e Gorette. 

Todas as proposituras foram encaminhadas na forma regimental. ORDEM DO DIA: 1- 

Leitura dos Pareceres das Comissões, Projeto de Lei de nº 008/2022, que dispõe sobre 

“Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento Municipal do 

exercício de 2022 e dá outras providências.” De autoria do Poder Executivo Municipal. Em 

discussão e votação o Projeto de Lei Ordinária de nº 008/2022, foi aprovado por unanimidade 

sem emendas. 2- Leitura dos Pareceres das Comissões, Projeto de Lei de nº 009/2022, que 

dispõe sobre “Autoriza o Município de Pindoretama a não ajuizar execuções fiscais de débitos de 

pequeno valor, cancelar e extinguir débitos alcançados pela prescrição, firmar acordo em 

processos administrativos e judiciais, e dá outras providências”. De autoria do Poder Executivo 
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Municipal. Em discussão e votação o Projeto de Lei Ordinária de nº 008/2022, foi aprovado 

por unanimidade sem emendas. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Vereador Ivanildo Lima: 

Felicitou aos profissionais das endemias e o Projeto que foi encaminhado pelo Executivo à Casa 

do Reajuste para os mesmos, seguinte solicitou permissão para ausentar-se da Sessão por 

motivos de saúde. Vereadora Sílvia Reis: Fez considerações sobre os seguintes pontos; felicitou 

a iluminação da praça da Caponga Funda; cobrou resolutiva para reparo das vias nas 

Comunidades de Pedrinhas e Caponguinha; cobrou a participação de diversos desportistas no 

evento 1° de maio, cobrou medidas para melhoria do transporte universitário para Fortaleza/CE e 

informações a respeito da educação integral do Município. Vereador Cleuson: Fez 

considerações a respeito dos seguintes pontos; informou que esteve com o secretário de 

infraestrutura solicitando melhorias nas vias das Comunidades e a iluminação pública; felicitou a 

realização dos eventos do 1º de maio e demais atividades desportivas no Município. Vereadora 

Sabryna Rocha: Fez considerações a respeito dos seguintes pontos; cobrou melhoria estrutural 

em uma das salas da Creche Oton Otoni e melhoria da aparelhagem para os atendimentos no 

Centro de Reabilitação; cobrou estímulo para as políticas do desenvolvimento econômico e 

turístico municipal. Vereadora Natália Lima: Fez considerações a respeito dos seguintes 

pontos; reiterou os Projetos de Indicação que protocolou na Sessão anterior sobre Poda das 

árvores das localidades do Coqueirinho, Coqueiro do Lagamar e de onde se fizer necessário e a 

indicação apresentada nesta Sessão que solicita que o Projeto Vem com a Gente seja implantado 

na comunidade do Sítio Ema e onde se fizer necessário. Felicitou a sensibilidade do Poder 

Executivo que Protocolou o Projeto de Lei do Executivo que trata sobre dispõe sobre o reajuste 

do piso salarial para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de 

Pindoretama/CE. Vereadora Laíz Suênia: Fez considerações sobre os seguintes pontos; 

felicitou ao Poder Executivo que Protocolou o Projeto de Lei do Executivo que trata sobre dispõe 

sobre o reajuste do piso salarial para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica 

do Município de Pindoretama/CE e desejou a todos que façam uma reflexão sobre o período 

pascal. Vereador Célio Scipião: Fez considerações sobre os seguintes pontos; felicitou ao 

Executivo pela recuperação da fiação da praça na comunidade do mangueiral; lembrou sobre as 

vias que tiveram melhorias no Município solicitadas pelos vereadores, Célio, Albanes a Alisson; 

reiterou requerimento que pede a construção de um cemitério com capela velatória no Distrito do 

Capim de Roça onde possui terreno cedido para tal finalidade; felicitou a boa iluminação de Led 

no Capim de Roça finalizou sobre a valorização que o Poder Executivo está dando aos 

Professores e aos Profissionais da Vigilância Sanitária. Vereador Albanes Fiúza: Desejou a 

todos uma feliz semana santa e parabenizou ao novo Secretário de Educação desejando-lhe um 

bom trabalho frente a pasta. Vereador Nego Bom: Fez considerações sobre os seguintes pontos; 

cobrou medidas da Secretaria de Turismo no Município e cobrou informações sobre 

empréstimos realizados pelo Executivo Municipal. Vereadora Adriana do Mansueto: Fez 

considerações sobre os seguintes pontos; parabenizou a Assembleia pelo reajuste das progressões 

dos Professores Municipais bem como o reajuste dos 33% do piso salarial; indagou a respeito 
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dos horários de liberação dos alunos do tempo integral em gestões passadas, a mesma foi 

aparteada pelos parlamentares Silvia Reis e Nego Bom sobre o assunto. A Presidente Gorette 

comentou sobre os seguintes pontos; comentou sobre a cobrança dela enquanto Vereadora em 

gestões passadas sobre os horários da educação em tempo integral, felicitou e desejou boa sorte 

para o novo Secretário de Educação Paulino; atentou para os cuidados para evitar acidentes no 

período comemorativo de páscoa e felicitou ao Governo Municipal, o Sindicato e os 

Profissionais de Educação pela Assembleia realizada para reajuste das progressões e salários dos 

Profissionais da Educação municipal. Informou ainda do Ofício que a Casa recebeu para 

participar do evento de entrega das novas instalações da Secretaria de Cultura e Escola de Artes 

que acontecerá dia 25 de abril de 2022. 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 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 
RAMAHLO 

1º SECRETÁRIA 

  

FRANCISCO ALBANES MACHADO 
FIÚZA 

2º SECRETÁRIO 

 

SÍLVIA DA SILVA REIS VEREADORA 

  

NATÁLIA SILVA MESQUITA LIMA VEREADORA 

 

SABRYNA LAYS CUNHA DA 
ROCHA  

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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