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9ª LEGISLATURA – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA; 

ATA DA 4ª SESSÃO SOLENE – VEREADOR MIRIM POR UM DIA. 
 

Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas, reuniram-se os 

Vereadores na Câmara Municipal no Plenário Vereador Ari Nelson. 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 Vereador Mirim por um dia, 

instituída pela Câmara Municipal através da resolução de nº 002/2022. Compuseram a Mesa os 

Parlamentares, Presidente Gorette Cavalcanti, Vice-presidente Célio Scipião, Primeira 

Secretária Laíz Suênia, Segundo Secretário Albanes Fiuza, os Parlamentares Sílvia Reis, 

Cleuson da Cocota, Sabryna Rocha, Natália Lima, Ivanildo Lima e Adriana do Mansueto. 

Ausente o Vereador Nego Bom. Esteve presente ainda o Chefe de Gabinete do Prefeito Cristiano 

Alves. Fazendo o uso da Palavra a Presidente Gorette declarou aberta a Sessão Solene. A 

presidente cumprimentou a todos presentes em especial o Senhor Secretário de Educação Paulo 

Sérgio Nogueira e os Diretores Escolares, que de forma democráticas realizaram as eleições dos 

Vereadores Mirins nas escolas do Município. Ato contínuo a Presidente convidou as compor a 

Mesa os Vereadores Mirins; 1- ANTÔNIO ALAN DA SILVA PEREIRA, eleito pela EMEB 

PROFESSORA VERÔNICA PEREIRA DE ARAÚJO. 2- FRANCISCO MAICON 

CAVALCANTI RIBEIRO, eleito pela EMEB JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA. 3- ISMAEL 

ROCHA BATISTA, eleito pela EMEB PROFESSORA ANDRELINA MARIA DE SOUSA. 4- 

PEDRO CALIU GIRÃO VIEIRA, eleito pela EMEB RAIMUNDO BENICIO SOBRINHO. 5- 

LUAN PEREIRA DOS SANTOS, eleito pela EMEB MARIA NAIR VASCONCELOS. 6- 

MIGUEL DE ALMEIDA GOMES, eleito pela EMEB JOAQUIM NUNES VIEIRA. 7- DANILO 

BARBOSA SANTOS, eleito pela EMEB PEDRO RICARDO DA SILVA. 8- O Segundo 

Secretário da Mesa Mirim, ERIK ROCHA SILVA, eleito pela EMEB AURELINA FALCÃO DA 

SILVA. 9- O Primeiro Secretário da Mesa Mirim, PEDRO SANTOS SOUSA, eleito pela EMEB 

CAMILO JOSÉ ANSELMO. 10- A vice-presidente da Mesa Mirim, MARIA JULIA LIMA 

COSTA, eleita pela EMEB FRANCISCO RAIMUNDO OLIVEIRA e por fim 11- A Presidente 

da Mesa Mirim, BEATRIZ SILVA NOGUEIRA, eleita pela EMEB FRANCISCA HOLANDA 

COSTA. Ato contínuo, iniciada a 1º Sessão Mirim 2022. A presidente Mirim Beatriz, solicitou ao 

Primeiro Secretário Mirim Pedro Santos que verificasse a presença e ausência dos Vereadores 

Mirins. Após a verificação constou-se a presença de 11 (onze) vereadores. Havendo número legal 

a Presidente facultou a palavra a seus pares para apresentação de proposituras. Vereador Mirim 

Antônio Alan: Apresentou as seguintes propostas: Ter no município escolas no tempo integral e 

salas de computadores e Tablet para estudos; A volta o ginásio da escola PVPA, porque hoje 

funciona o projeto do Sesc e os alunos não têm direito de uso no horário do recreio; Iluminação 

adequada nas escolas. Vereador Mirim Maicon Cavalcanti: Apresentou as seguintes propostas: 

Para a área da Educação: Ampliação das bibliotecas; Gincanas de aprendizagens entre as escolas; 

Laboratórios para as escolas. Para a área da Saúde: Pronto Atendimento nas escolas para casos de 

acidentes; Novos equipamentos médicos para os postos e para o hospital. Para a área do Esporte: 

Novos materiais para as aulas de educação física; Formação de times de futebol masculino e 

feminino nas escolas para competições; Construção de um novo ginásio no distrito de Pratius. Para 

a área da Cultura:  Aulas de música nas escolas; Passeios para museus e cidades históricas; Criação 

de grupo teatral nas escolas. Para a área de Emprego e Renda: Estágios remunerados para os jovens 

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


 
Ata APROVADA em Plenário 22ª 
Sessão Ordinária da 02ª Sessão 
Legislativa em 13/09/2022.  

___________________________ 

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 98 

nas lojas; Aulas de marketing para os jovens construírem seus negócios; Aplicativo para a procura 

de emprego. Para a área de Infraestrutura: Parquinhos nas escolas para a diversão dos alunos no 

intervalo; Novas rampas de acesso aos cadeirantes em todo o município; Novas alas de 

armazenamento de materiais escolares. Para a área da Agricultura: Criação do Bolsa Agricultor 

para incentivo ao homem do campo; Doação de equipamentos para os agricultores; Criação de 

Cursos para os agricultores. Para área do Meio Ambiente: Replantio de árvores do município; 

Estimular coleta de lixo; Organização das lixeiras nas repartições públicas para que possamos ter 

uma cidade cada vez mais limpa. Vereador Mirim Ismael Rocha: PROPOSTAS VOLTADAS 

PARA A ESCOLA 1. Tablets para auxiliar nas pesquisas durante as aulas, em sala e em casa 

também; 2. Kit de material escolar como: Mochila, caderno, borracha, caneta, lápis, etc para os 

alunos; 3. Construção de um laboratório de Ciências na escola; 4. Aulas de campo em cidades que 

tenham museus, para ampliar o conhecimento dos alunos; PROPOSTAS VOLTADAS PARA A 

COMUNIDADE EM GERAL 1. Máquinas e equipamentos agrícolas, para beneficiar os 

agricultores; 2. Acompanhamento técnico das lavouras; 3. asfaltar as estradas carroçáveis das 

zonas rurais do município; 4. Elaborar projetos que possam tirar os animais das ruas, através de 

adoção; 5. Incentivo ao cultivo de alimentos orgânicos, sem o uso de agrotóxicos; 6. Criar projetos 

que incentivem o plantio de árvores pela cidade, bem como a prática da coleta de lixo, de forma 

seletiva. Vereador Mirim Pedro Caliu: Apresentou as seguintes propostas: 1) Melhorar as salas 

de aulas; 2) Instalar ar-condicionados; 3) Uma sala de aula para cada aula; 4) Distribuir material 

para as pessoas mais carentes; 5) Pintura nova na escola. Vereador Mirim Pedro Santos: 

Apresentou as seguintes propostas; 1° melhorar o transporte escolar. 2º promover capacitação dos 

professores para que possa melhoras suas práticas pedagógicas. 3°melhorar as estruturas das 

unidades escolares. 4° ampliar a escola com laboratório de informática, biblioteca, uma quadra 

esportiva para festa cultural e reunião de pais. 5° atrativos nas praças para as crianças brincarem, 

como: parquinhos, pula a pula, brinquedos diversos. Presidência transferida a vice-presidente 

mirim Maria Júlia. Vereadora mirim Beatriz Silva: Apresentou as seguintes propostas: Reformar 

as escolas com ar-condicionado nas salas de aulas; dar materiais escolares para alunos 

necessitados; ter sinalização nas ruas de Pindoretama; ter mais segurança nas ruas de Pindoretama. 

Presidência retomada pela vereadora mirim Beatriz Silva. Vereadora Mirim Maria Júlia: 

Apresentou as seguintes propostas: lutar junto ao Prefeito Dedé Soldado para buscar melhoras em 

nossa comunidade; Buscando mais ventiladores para as salas de aulas; Iluminação adequada nas 

escolas; Construção de uma quadra para recreação dos alunos e para reuniões dos pais; Esporte e 

lazer: Que as escolas tenham bola de futebol e um bebedouro grande; Segurança: Solicito 

contratação de mais um porteiro para escola; Para a área da Saúde: Atendimento nos postos de 

saúde de forma concreta e objetiva para que o paciente possa de fato sair com o seu problema 

resolvido. Para a área da Educação: Ensino de qualidade nas escolas com a valorização e 

capacitação dos professores para um ensino mais eficaz, assim como a criação de uma plataforma 

de ensino digital. Para a área do esporte e lazer: Criar projetos que estimulam o desenvolvimento 

das crianças e dos adolescentes para uma melhor qualidade de vida. Para a área da Segurança 

Pública: Criar patrulhamento nos distritos e implementar sistemas de monitoramento com câmeras 

de segurança para que a população se sinta mais segura. Vereador Mirim Erick Rocha: 

Apresentou as seguintes propostas: Colocar ar-condicionado nas salas de aula; Professor de 
educação física nas escolas de ensino fundamental; Pintar e reformar a escola; Escola de tempo 
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integral com refeição. Vereador Mirim Danilo Barbosa: Apresentou as seguintes propostas: 

Reforma da escola Pedro Ricardo com construção do refeitório; Revitalização da praça do Sítio 

Correia; Revitalização do ginásio; Construção da creche escola comunidade; Reforma do posto de 

saúde; Atendimento Odontológico. Vereador Mirim Miguel de Almeida: PROPOSTA 1- 

reforma ou revitalização da escola EMEB Joaquin Nunes Vieira. PROPOSTA 2- salas 

climatizadas. PROPOSTA 3- construção de um refeitório padrão. PROPOSTA 4- mais ônibus para 

a rota escolar otimizando assim os horários de chegada às aulas. PROPOSTA 5- Revitalização da 

sala de leitura tornando um espaço mais atrativo e aconchegante para nosso momento de leitura e 

estudo. PROPOSTA 6- Reforma da quadra da Escola. Vereador Mirim Luan Pereira: 

Apresentou as seguintes propostas:  reforma da escola maria Nair De Vasconcelos; construção de 

uma areninha na localidade do coqueiro do alagamar; construção de um ginásio poliesportivo na 

escola; manutenção da limpeza pública nas ruas da comunidade do coqueiro do alagamar; asfalto 

na rua beco do bruno no coqueiro do alagamar; construção de uma creche na comunidade do 

coqueiro do alagamar. Ato contínuo os Parlamentares da Casa, retornaram ao Plenário e fizeram 

considerações alusivas ao momento da primeira Sessão Mirim 2022. Seguinte foi feita a entrega 

do Certificado de Vereador Mirim 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 Gorette e a Presidente Mirim Beatriz fizeram os 

cumprimentos e encerraram os trabalhos às onze horas e dois 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 CELIO SCIPIÃO DA 
SILVA 

VICE-PRESIDENTE 

  

LAIZ SUENIA ALENCAR 
RAMALHO 

1ª SECRETÁRIA 

  

FRANCISCO ALBANES MACHADO 
FIUZA 

2º SECRETÁRIO 

  

CLEUSON CALIXTO DA SILVA VEREADOR 

 

SILVIA DA SILVA REIS VEREADOR 
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SABRYNA LAYS CUNHA DA 
ROCHA  

VEREADOR 

  

JOSE PEREIRA DA SILVA VEREADOR 

  

NATALIA SILVA MESQUITA LIMA VEREADOR 

  

MARIA ADRIANA SILVA ALBINO VEREADOR 

  

FRANCISCO IVANILDO SEVERINO 
DE LIMA 

VEREADOR 
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