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9a  LEGISLATURA - 2a  SESSÃO LEGISLATIVA; 
ATA DA 1  l a  SESSÃO ORDINÁRIA.  

Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, as dezessete horas, estiveram 
reunidos os Vereadores no Plenário Vereador An Nelson. A presente Sessão foi transmitida ao 
vivo aos munícipes de forma  online  nas mídias Oficiais da  Camara  no Facebook e no YouTube. 
Eu Laiz 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, 
Laiz Suênia, Albanes Fiúza, Silvia Reis, Sabryna Rocha, Nego Bom e Adriana do Mansueto. 
Justificaram ausência para a Presidente da Mesa os Parlamentares, Cleuson, Natália e Ivanildo. 
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 09° e 10° Sessão Ordinária da 028  Sessão 
Legislativa da 098  Legislatura foram aprovadas. LEITURA DO PEQUENO EXPEDIENTE: 
Foi protocolado pelo excelentíssimo Vereador Célio Scipião, Projeto de Lei onde dispõe sobre 
"Denomina de Josias da Silva Costa (Pirrita) a Areninha localizada no Distrito do Capim de Roça 
Município de Pindoretama/CE. Subscrições: Albanes, Adriana, Laiz e Gorette. Dando 
continuidade: Foi encaminhado e protocolado pelo excelentíssimo Senhor Prefeito de 
Pindoretama/CE, José Maria Mendes Leite uma Mensagem a esta Casa, sendo a Mensagem de 
n° 008/2022 que encaminha Projeto de Lei que traz em sua Emenda: "Dispõe sobre a alteração das 
nomenclaturas do parque escolar da rede pública municipal de ensino e da outras providências." 
Foi protocolado pela excelentíssima Vereadora Gorette Cavalcanti, duas indicações onde a 
primeira pede ao Prefeito Municipal que através da Secretaria pertinente que seja feita a reforma 
da pracinha da Igreja do Sitio Araújo I e a segunda indicação ao Senhor Prefeito municipal para 
que através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços públicos seja feita a reforma da escola 
Aurelina Falcão da Silva, localizada na Caponga Funda. Foi protocolado pela excelentíssima 
Vereadora Laiz Suênia, indicação ao Chefe do Poder Executivo Municipal que seja providenciada 
as medidas legais e cabíveis para que junto ao Governo do Estado viabilize a instalação de 
Lombada Eletrônica (redutor de velocidade) e sinalização horizontal e vertical na Ce-350 estrada 
da Coluna. Subscrições: Célio, Albanes, Gorette e Adriana. Todas as proposituras foram 
encaminhadas na forma regimental. Ato continuo a Presidente informou que todos os 
Parlamentares receberam um convite para a Caminhada em Alusão ao Maio Laranja, saindo da 
Igreja Matriz de Pindoretama até a Praça da Cidadania no dia 18 de maio. ORDEM DO DIA: 1  - 
Leitura do Pareccr das Comissao, Projeto de Decreto Legislativo de a' 012/2022, que dispõe 
sobre "Outorga o Titulo de Cidadão de Pindoretama/CE ao Senhor  Junior Cesar  de Lima 
conhecido popularmente como Padre  Junior."  De autoria da Vereadora Adriana do Mansueto. Em 
discussão e votação o Projeto de Decreto Legislativo de n° 012/2022, foi aprovado por 
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unanimidade sem emendas. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Presidência transferida ao Vice-
presidente Célio Scipião. Vereadora Silvia Reis: Fez considerações a respeito dos seguintes 
pontos; fez reflexão e condolências pelo falecimento de Mirtes Rodrigues da Silva do Distrito do 
Capim de Roça; cobrou medidas para melhoria do transporte Universitário municipal; cobrou 
sobre as festividades dos grupos juninos e a atuação da Secretaria de Cultura; cobrou sobre o 
reconhecimento da Biblioteca Pública do Município; as creches em tempo integral; o resultado do 
edital do Tempo de Aprender e medidas para melhoria da estrada do Sitio Lima. Vereadora 
Sabryna Rocha: Fez considerações a respeito dos seguintes pontos; cobrou sobre os serviços 
públicos ofertados pela Assistência Social do Município, Cestas Básicas e  Kites  Maternidade; 
cobrou sobre a valorização da quadrilha junina tradição e valorização da cultura do Município. 
Vereadora Laiz Suênia: Fez considerações a respeito dos seguintes pontos; defendeu a 
propositura que apresentou sobre indicação ao Chefe do Poder Executivo Municipal que seja 
providenciada as medidas legais e cabíveis para que junto ao Governo do Estado viabilize a 
instalação de Lombada Eletrônica (redutor de velocidade) e sinalização horizontal e vertical na 
Ce-350 estrada da Coluna; reiterou sobre indicação que apresentou onde pede a reforma e a 
construção de uma sala de imunização e um espaço para realização de reuniões e eventos na 
Unidade Básica de Saúde do Distrito do Capim de Roça; por fim defendeu sobre o bom 
atendimento dos serviços da Assistência Social no Município. Vereador Albane,s Fiúza: Fez 
considerações a respeito dos seguintes pontos; parabenizou sobre a realização do evento ciclistico 
do filimo domingo; parabenizou a reforma da Sede da STDS de Pindoretama e os serviços do 
CRAS; o projeto sinalize; a pavimentação do barrocao. Presidência retomada pela vereadora 
Gorette Cvalcanti. Vereador Nego Bom: Fez considerações a respeito dos seguintes pontos; 
felicitou o respeito da Presidente Gorette que de forma respeitosa e de igualdade a todos os 
Parlamentares bem como as melhorias na  Camara;  cobrou do Executivo a melhoria dos serviços 
públicos da assistência social e da cultura. Vereadora Adriana do Mansueto: Fez considerações 
a respeito dos seguintes pontos; a reforma do Prédio da STDS de Pindoretama e os atendimentos 
da política de assistência; informou que acompanhou as entregas dos  kites  maternidade para as  
mks  em situação de vulnerabilidade e risco. Vereador Célio Scipião: Fez considerações a 
respeito dos seguintes pontos; defendeu sobre o fornecimento dos  kites  maternidade; o fardamento 
escolar para toda rede de ensino municipal; a aquisição dos equipamentos permanentes, o 
desbloqueio da merenda escolar e o rateio aos profissionais da educação; felicitou a aplicação do 
projeto sinalize e a construção da Areninha do Capim de Roça e comentou sobre as festividades 
das mães nas escolas municipais. ENCERRAMENTO: 0 inteiro teor da Sessão está disponível 
na Página Oficial da  Camara  no Facebook e no Canal Oficial da  Camara  no Youtube. Nada mais 
havendo a tratar, a Presidente fez os encaminhamentos regimentais e encerrou os trabalhos as 
dezenove horas e cinquenta e três 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  Camara,  pela Primeira Secretária e demais Vereadores. 
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