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Ata APROVADA em Plenário 11a 
Sessão Ordinária da 02a Sessão 

9' LEGISLATURA — 2" SESSÃO LEGISLATIVA; 
ATA DA 10a SESSÃO ORDINÁRIA.   

Aos três 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. Em 
decorrência da ausência justificada da Vereadora Laiz Suênia Primeira Secretária o Vereador 
Cleuson da Cocota secretariou a Sessão, e empós, em cumprimento ao  Art.  79 e 86 do Regimento 

Interno verificou em painel eletrônico a presença dos Parlamentares, Gorette Cavalcanti, Célio 

Scipião, Albanes Fiúza, Silvia Reis, Cleuson da Cocota, Nego Bom e Ivanildo Lima. 
Justificaram ausência por motivo de saúde as Vereadoras Laiz Suênia, Natália Lima e Adriana do 
Mansueto. Havendo número legal a Presidente invocando a Proteção de Deus e em nome do povo 
de Pindoretama, declarou aberta a Sessão. ATA: Deliberação da Ata anterior dispensada. 
LEITURA DO PEQUENO EXPEDIENTE: Foi facultado aos Parlamentares presentes quem 
gostaria de apresentar proposituras. Vereador Cleuson da Cocota: Reiterou indicação que pede 
ao Executivo Municipal a pavimentação em pedra tosca da CE-040 até a comunidade de 
Caponguinha e que seja providenciado uma lombada (redutor de velocidade) na Rua Pedro 
Ferreira em Caponga Funda  proximo  a Secretaria de Cultura de Pindoretama. Vereador Célio 
Scipião: apresentou indicação que pede ao Executivo Municipal que seja realizada a pavimentação 
em pedra tosca da Rua Maria Amélia da Silva, que se inicia na CE-350 e vai até o campo de futebol 
do time do Capim de Roça, conhecido como Time do Calco. Vereadora Silvia Reis: Sem 
proposituras. Vereador Albanes Fiúza: apresentou indicação que pede ao Executivo Municipal 
que faça a demarcação das faixas para taxistas nos locais indicados no nosso Município. Vereador 
Ivanildo Lima: reiterou indicação que pede ao Executivo Municipal que de forma urgente realize 
a reforma da praça e do posto de saúde do Sitio Correia. Vereador Nego Bom: Sem proposituras. 
Presidência transferida ao Vice-presidente Célio Scipião. Vereadora Gorette Cavalcanti: 
apresentou indicação que pede ao Poder Executivo Municipal que realize estudo visando a 
implantação de uma rotatória, nos cruzamentos da Rua Firmino Crisóstomo,  corn  Capitão 
Nogueira, com José Franco e Rua Aprigio Epffinio. Subscrição do Vereador Cleuson. Todas as 
proposituras foram encaminhadas na forma regimental. Presidência retomada pela Vereadora 
Gorette Cavalcanti. ORDEM DO DIA: Sem matérias pautadas para deliberação. 
EXPLICAÇÃO PESSOAL: Vereadora Silvia Reis: Fez considerações a respeito dos seguintes 
pontos; felicitou ao Secretário de Educação pela otimização da rotatividade dos monitores 
escolares do Município: fez reflexão sobre as políticas públicas do trabalho e geração de empregos; 
as feirinhas dos empreendedores e o centro de artesanato do EMA; cobrou medidas para melhoria 
do atendimento de saúde em especial nas Comunidades Sitio Minhocas, Forquilha, Caponguinha 
e Pedrinhas; cobrou a coleta de lixo no Pratifis I; cobrou ainda a iluminação na Vila e os horários 
da educação de tempo integral. Vereador Cleuson da Cocota: Fez considerações a respeito dos 
seguintes pontos; felicitou ao Executivo Municipal pela realização do evento do dia do trabalhador 
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no dia 01 de maio. Vereador Célio Scipião: Fez considerações a respeito dos seguintes pontos; 
felicitou ao Executivo pela inauguração da Sede da Secretaria de Cultura; os serviços do Caminhão 
da Mamografia na Cidade; os torneios nas Comunidades de Pratifis, Ema e Capim de Roça o evento 
do Trabalhador no dia 01 de maio com a entrega de premiações; comentou sobre a inauguração 
das novas instalações da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social que acontecerá e 
finalizou comentando sobre a XXI Marcha dos Vereadores em  Brasilia  onde protocolou no 
Gabinete do Deputado  Jr.  Mano pedido de emenda Parlamentar para construção de um cemitério 
com capela velatória no Distrito do Capim de Roça. Vereador Albanes Fiúza: Fez considerações 
a respeito dos seguintes pontos; lembrou com condolências pelo um ano de falecimento do Senhor  
Wilde  estendendo solidariedade à família; parabenizou sobre as novas instalações da Secretaria de 
Cultura; as atividades do Caminhão da mamografia e sobre as festividades do dia do trabalhador; 
informou que protocolou no gabinete do deputado  Jr.  Mano indicação que pede um carro adaptado 
para translado de crianças portadoras de deficiência. Vereador Ivanildo Lima: Fez considerações 
a respeito dos seguintes pontos; antecipou a felicitação a, todas as mães pelo dia das mães dia 08 
de maio de 2022. Vereador Nego Bom: Fez considerações a respeito dos seguintes pontos; 
felicitou as atividades das comemorações do dia do trabalhador; reiterou o compromisso enquanto 
Vereador em beneficio da população pindoretamense. A Presidente Gorette comentou sobre os 
seguintes pontos; das atividades do Maio Laranja em cumprimento A. Lei n°514/2019 de autoria da 
Vereadora Natalia Lima, mês de combate ao abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes; felicitou sobre a eficácia e iniciativa do Executivo Municipal no evento de 
comemoração ao dia do trabalhador e a todos os envolvidos; relatou o grande aproveitamento e 
ampliação de conhecimentos com a presença dos Parlamentares na )(XI Marcha dos Vereadores 
em Brasilia/DF nos dias 26 a 29 de abril de 2022. ENCERRAMENTO: 0 inteiro teor da Sessão 
está disponível na Pagina 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 dezoito horas e vinte e sete minutos e eu, CLEUSON DA COCOTA, secretário 
designado para o ato, 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. 

  

MARIA GORETTE CAVALCANTI 
BASTOS SOBRINHA 

 

FRANCISCO CELIO SCIPIA0 DA 
SILVA 

 

FRANCISCO ALBANES MACHADO 
FIÚZA 
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SÍLVIA DA SILVA REIS 

CLEUSON CALIXTO DA SILVA 

JOSÉ PEREIRA DA SILVA 

FRANCISCO IVANILDO SEVERINO 
DE LIMA 
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