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9ª LEGISLATURA – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA; 

ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA. 

 
 

Aos dezenove 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:  A Ata da 

08º 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 um Ofício a esta Casa, sendo o Ofício de nº 

029/2022 que encaminha Projeto de Lei que traz em sua Emenda: Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2023, como determina a Legislação Vigente. Projeto 

encaminhado às Comissões na forma regimental, a Presidente informou que uma cópia integral do 

Projeto foi disponibilizada de forma física para cada Vereador e que o Projeto também está 

disponível no sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal. ORDEM DO DIA: 1- Leitura dos 

Pareceres das Comissões, Projeto de Lei de nº 010/2022, que 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 providencias”. De autoria 

do Poder Executivo Municipal. Em discussão e votação o Projeto de Lei Ordinária de nº 

010/2022, foi aprovado por unanimidade sem emendas. 2- Leitura dos Pareceres das Comissões, 

Projeto de Lei de nº 011/2022, que dispõe sobre “o reajuste do piso salarial para os Profissionais 

do Magistério Público da Educação Básica do Município de Pindoretama/CE e dá outras 

providencias”. De autoria do Poder Executivo Municipal. Em discussão além dos parlamentares, 

auxiliaram nas discussões os representantes do Sindicato dos Trabalhadores de Pindoretama e em 

votação o Projeto de Lei Ordinária de nº 011/2022, foi aprovado por unanimidade sem emendas. 

Ao final das discussões foi facultada a palavra ao Secretário de Educação de Pindoretama o Senhor 

Paulo Sergio Nogueira que fez comentários alusivos ao Projeto pautado na Ordem do Dia, o dever 

e as expectativas para a Gestão de Educação no Município. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Questão 

de Ordem do Vereador Célio Scipião que teve que se ausentar da Sessão por motivo de saúde. 

Vereadora Sílvia Reis: Fez considerações a respeito dos seguintes pontos; rotatividade dos 

monitores da educação municipal; falta de cuidadores na rede de ensino; cobrou melhoria dos 

atendimentos de saúde em especial as comunidades de Forquilha e Caponguinha e por fim sobre 

os horários da educação integral de Pindoretama. Vereador Cleuson da Cocota: Fez 
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considerações a respeito dos seguintes pontos; apontou sobre os trabalhos das Comissões na 

avaliação dos Projetos de Lei pautados; felicitou a aprovação e a vitória da categoria da educação 

no reajuste das progressões. Vereadora Sabryna Rocha; Fez considerações a respeito dos 

seguintes pontos; o reajuste dos profissionais da vigilância e de endemias; parabenizou os que 

compõem o sindicato dos Profissionais de Pindoretama; felicitou a pessoa do Secretário de 

Pindoretama desejando uma boa atuação. Vereadora Natália Lima: Fez considerações a respeito 

dos seguintes pontos; felicitou o momento que vem agraciar as categorias de vigilância e educação 

de Pindoretama; felicitou a pessoa do Secretário de Educação salientando a parceria 

Legislativo/Executivo para o bom funcionamento da máquina pública. Vereadora Laíz Suênia: 

Fez considerações a respeito dos seguintes pontos; parabenizou a valorização das categorias então 

agraciadas pela aprovação dos Projetos pautados; cobrou medidas para que seja realizado o 

reajuste dos profissionais de enfermagem; parabenizou a atuação do Sindicato pela atuação e luta 

em benefício das categorias profissionais do Município. Vereador Albanes Fiúza: Fez 

considerações a respeito dos seguintes pontos; comentou sobre as dificuldades da educação em 

atenção aos diversos comportamentos dos estudantes; o plano de cargos e carreiras do 

profissionalismo municipal de educação e saúde; parabenizou ao Prefeito pela atuação na 

valorização dos profissionais agraciados pelo reajuste e pediu que esse benefício se estenda as 

demais categorias parabenizou ainda os avanços dos dois primeiros anos do Prefeito Dedé 

Soldado. Vereador Ivanildo Lima: Fez considerações a respeito dos seguintes pontos; felicitou 

a participação popular na Sessão; ao Secretário de Educação desejando-lhe boa sorte na gestão da 

pasta; estendeu a parabenização de todas as categorias que foram agraciadas com o reajuste salarial 

e a participação de todos durante o processo; agradeceu ainda a todos os envolvidos na 1ª Semana 

Municipal de Conscientização sobre o Autismo de Pindoretama; cobrou melhorias da quadra da 

comunidade do Sítio Correia urgente. Vereador Nego Bom: Fez considerações a respeito dos 

seguintes pontos; parabenizou aos professores pelo reajuste salarial; comentou sobre as 

dificuldades do povo cigano sobre a educação; comentou ainda sobre os projetos de sua autoria 

que foram aprovados em benefício do povo cigano nesta 9ª legislatura. Vereadora Adriana do 

Mansueto: Fez considerações a respeito dos seguintes pontos; agradeceu a oportunidade de 

participar do processo para aprovação dos Projetos que foram aprovados às categorias 

profissionais juntamente com o sindicato dos trabalhadores e parabenizou a todos e em especial 

ao Prefeito pela iniciativa. A Presidente Gorette comentou sobre os seguintes pontos; comentou 

agradecendo ao convite do Senhor Prefeito de Pindoretama e do Secretário de Educação Dr. Rilson 

Andrade para a 1ª Conferência Municipal sobre saúde mental que acontecerá no dia 27 de abril de 

2022 com o tema “A Política da Saúde Mental como direito: pela defesa do cuidado em liberdade, 

rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção do psicossocial no SUS”. Comentou ainda que 

nos dias 26 a 29 de abril de 2022 acontecerá em Brasília a XXI Marcha dos Vereadores edição 

2022 e como haverá a participação de diversos Parlamentares desta Casa não haverá Sessão na 

próxima terça-feira e demais ações previstas no Ato da Mesa de nº 04/2022 devidamente 

publicado. 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 

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


 
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 
41 

Presidente fez os encaminhamentos regimentais e encerrou os trabalhos às vinte horas e quinze 

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 

 

JOSÉ PEREIRA DA SILVA VEREADOR 

  

MARIA ADRIANA SILVA ALBINO VEREADORA 

  

FRANCISCO IVANILDO SEVERINO 
DE LIMA 

VEREADOR 
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