
Ata da Primeira sessão Extraordinária do primeiro período Legislativo da 
Câmara Municipal de Penaforte - Ceará. Aos Oito dias do mês de Janeiro de 2019, ás 19:00 

horas. Presidida por Manoel Pereira Ângelo que convocou a vereadora Cecilia Pollyanne 
Vieira Leite para secretariar os trabalhos desta sessão. ESTAVAM PRESENTES: Antônio 
Alves Monteiro, Francisco Pereira Muniz, Jeová Junior de Oliveira Cavalcante, Ronaldo 
Batista da Silva, Sandrierio Ferreira Rocha, deixando de comparecer por motivos 
superiores os vereadores: Wescley Fernandes Lima e João Inaldo dos Santos. Havendo um 
numero legal o senhor presidente invocando a proteção Deus declarou aberta a sessão 
desejando boa noite a todos e fazendo esclarecimento a respeito do assunto em pauta, a 
eleição para primeiro e segundo secretario para fazer parte da mesa que os mesmos 
tinham renunciado. No expediente consta: Requerimento Nº 001/2019, o mesmo relata 
que os vereadores: Sandriério Ferreira Rocha, João Inaldo dos Santos e Ronaldo Batista da 
Silva, vereadores e formadores do bloco da oposição deste Município vem perante V. 
Senhoria requerer e declarar que renunciam o direito resguardado pelo Regimento Interno 
para compor a mesa diretora, através dos cargos de primeiro e segundo secretario, objeto 
da eleição da presente sessão extraordinária, ressaltando que tal renuncia se restringe tão 
somente a esta votação realizada nesta data. Facultada a palavra para os oradores 
inscritos: O Primeiro a subir na tribuna foi o vereador Sandrierió Ferreira Rocha, 
desejou boa noite ao senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos aqui presentes, 
declarou que João Inaldo dos Santos tinha renunciado de forma legal, já começou os 
trabalhos dessa casa de forma sem ar. A oposição renuncia aos cargos da mesa diretora, 
mas quero dizer, que a oposição estando fora dessa mesa terá mais tempo de fiscalizar os 
atos ilícitos contra essa casa, como também do Executivo. Então vocês terão como votar e 
ocupar a mesa diretora. O Segundo a subir na tribuna foi o vereador Antônio Alves 
Monteiro, desejou boa noite a todos da mesa, ao pessoal presente, quero contribuir com os 
trabalhos desta mesa, e sou candidato a primeiro secretário. O Terceiro a subir na tribuna 
foi a vereadora. Cecilia Pollyanne Vieira Leite, justificou a sua renúncia. Na ordem do 
dia, foi posto em votação para Primeiro Secretário o vereador Antônio Alves Monteiro, 
que obteve cinco votos a favor e duas abstenções. Em seguida foi posto em votação para 
Segundo Secretario o vereador Jeová Junior de Oliveira Cavalcante, que obteve cinco 
votos a favor e duas abstenções. Ficando assim eleitos, o Primeiro Secretário Antônio Alves 
Monteiro e Segundo Secretario Jeová Junior de Oliveira foram convidados pelo senhor 
presidente Manoel Pereira Ângelo para fazer o juramento e declarou empossados. E como 
nada mais havia a tratar)eu Maria Cleide Vieira Diniz lavrei a presente ata que segue 
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