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9ª LEGISLATURA – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA; 

ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA. 

 
 

Aos dezoito dias do mês de outubro 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, em cumprimento ao Art. 79 e 86 do Regimento Interno, verifiquei em painel 

eletrônico a presença dos Parlamentares, Gorette Cavalcanti, Célio Scipião, Laíz Suênia, Sílvia 

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

Mansueto. Ausente o Vereador Albanes. 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 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 02ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 09ª LEGISLATURA, FOI 

APROVADA. 2- A ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 02ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 

09ª LEGISLATURA, FOI APROVADA. LEITURA DO PEQUENO EXPEDIENTE: Foi 

protocolado pelo excelentíssimo Vereador Albanes Fiúza, três indicações onde pedem ao Poder 

Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, que 

sejam tomadas as medidas cabíveis para: PRIMEIRA INDICAÇÃO: retirada da placa que indica 

o local da Lotérica onde está atualmente na rua Odílio Maia Gondim e que seja feita a realocação 

ao lado do ponto de mototáxi. A SEGUNDA INDICAÇÃO: que sejam tomadas as medidas 

cabíveis para prevenção de acidentes no cruzamento das ruas Ricardo Albino e Avenida Capitão 

Nogueira (esquina do Pirrote) e por fim A TERCEIRA INDICAÇÃO: que no Cemitério Municipal 

São Sebastião, seja construída um Jazigo Coletivo, para atender às famílias carentes que não tem 

condições de ter um jazigo próprio. Ato contínuo. Foi protocolado pela excelentíssima Vereadora 

Natália Lima, uma indicação onde pede ao Poder Executivo Municipal, que seja realizada com 

urgência o recolhimento de lixo constante (semanalmente) e o reparo da iluminação pública da 

Rua Parque Ipiranga, mais conhecida como Rua do Cajueiro. ORDEM DO DIA: Sem matérias 

para deliberação. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Vereadora Sílvia Reis: Fez considerações a 

respeito dos seguintes pontos; saudou alusivamente ao dia do Professor; cobrou medidas para o 

bom funcionamento da Creche em tempo integral; cobrou a disponibilidade de médico nas 

Comunidades Forquilha, Minhocas e Caponguinha bem como o acesso das vias. Cobrou medidas 

para fornecimento de medicamentos e materiais no Hospital Municipal. Cobrou o recolhimento e 

lixo no Sítio Araújo e por fim solicitou ao Executivo medidas o fortalecimento às feirinhas no 

Mangueiral, Capim de Roça e Correia. Vereador Cleuson da Cocota: Fez considerações a 

respeito dos seguintes pontos; agradeceu às pessoas que o receberam na campanha para deputado 

estadual e federal desejando que os eleitos venham a trazer benefícios ao Município e por fim 

defendeu seu papel de Vereador em cobrar do Governo Municipal as melhorias para a população. 
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Vereadora Sabryna Rocha: Fez considerações a respeito dos seguintes pontos; comentou a 

respeito da população muitas vezes utilizar das redes sociais para cobrar as medidas do Poder 

Público Municipal; a educação em tempo integral; a municipalização do trânsito e prevenção de 

acidentes; comento sobre o requerimento que pedia a presença do Secretário de Meio ambiente em 

Sessão; falta de medicamentos na rede de saúde. Vereadora Natália Lima: Fez considerações a 

respeito dos seguintes pontos; parabenizou aos professores alusivo ao dia do Professor; salientou 

sobre a importância do voto; defendeu sobre a indicação que apresentou na presente Sessão; 

reiterou a indicação que apresentou em fevereiro de 2022 onde pediu a aquisição de material 

pedagógico para o Núcleo de Educação Especial; reiterou ainda indicação onde pede a sinalização 

vertical e horizontal e redutores de velocidade onde se fizer necessário e por fim parabenizou a 

realização da feirinha da FETESP. Vereadora Laíz Suênia: Fez considerações a respeito dos 

seguintes pontos; parabenizou aos educadores pelo dia do Professor, reiterou indicação que pede 

a reforma da UBS Capim de Roça e a Creche. Vereador Célio Scipião: Fez considerações a 

respeito dos seguintes pontos; defendeu a importância da democracia na escolha de seus 

representantes; comentou sobre as perdas territoriais de Pindoretama; comentou o resultado das 

eleições; comentou sobre a necessidade das reformas nas escolas; comentou sobre a o papel do 

vereador em cobrar e fiscalizar do Executivo a realização dos serviços do Poder Público. Vereador 

Ivanildo Lima: Fez considerações a respeito dos seguintes pontos; felicitou aos professores 

alusivo ao dia dos professores; comentou sobre a democracia e o direito de escolher os 

representantes livremente; o dia do médico e a importância desses profissionais; se colocou a 

disposição para aqueles que querem fundar a associação dos autistas; o papel do vereador como 

agente legislador e fiscalizador; cobrou medidas para o  funcionamento da creche em tempo 

integral; cobrou medidas para instalação de lâmpadas de LED no Sítio Correia em sua totalidade. 

Fez os cumprimentos. Vereadora Adriana do Mansueto: Fez considerações a respeito dos 

seguintes pontos; atentou a importância do outubro rosa e a necessidade da população se cuidar 

contra o câncer de mama e a segunda vez da vinda do caminhão da mamografia nas Comunidades 

do Município; comentou sobre a importância da vacinação das crianças e a boa execução nas 

Unidades de Saúde;  comentou sobre a visita das mães das crianças portadoras de necessidades 

especiais e que sejam feitas ações em prol dessa discussão e por fim defendeu a importância da 

defesa da democracia e o respeito pela escolha do outro no efetivo exercício da cidadania, 

repudiando ações antidemocráticas que atualmente vem sendo feitas. Presente na plateia o 

Professor Rafael Mendes requereu a palavra de forma excepcional, concedida pelo Plenário por 

dois minutos. 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 cinquenta 

e dois 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.  
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