
Ata da Primeira Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Penaforte, Estado do Ceará, realizada no dia 12 de fevereiro de 

2019. 

Aos doze (12) dias do mês de fevereiro de 2019, às dezenove horas 

(19h00min), no Plenário Ver. José Barros Sobrinho da Câmara um Municipal de 

Penaforte, acontece à Primeira Sessão Ordinária desta Sessão Legislativa presidida 

pelo Vereador Manoel Pereira Angelo e secretariado pelo Vereador Antônio Alves 

Monteiro. Chegada a hora regimental, o Senhor Presidente autoriza o Senhor 

Secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores. ESTAVAM PRESENTES: 

Cecilia Pollyanne Vieira Leite, Jeová Junior Oliveira Cavalcante, Ronaldo Batista da 

Silva, Francisco Pereira Muniz, Wecsley Fernandes Lima, João Inaldo dos Santos, 

Sandriério Ferreira Rocha. Havendo um numero legal, o Sr. Presidente declarou 

aberto os trabalhos da sessão, fez alguns comentários a respeito das normas dessa 

casa, pedindo eu quero que os senhores vereadores se organizarem para não trazer 

mais de uma comunidade por vez, para evitarmos tumulto e chegarmos a uma 

solução, cada comunidade pode ser atendida em uma sessão para não ter atrito. E 

peço a compreensão dos senhores quanto aos requerimentos serem escrito para não 

haver esquecimento na hora de encaminhar ao executivo o verbal só em ultimo caso e 

vamos obedecer ao regimento. NO EXPEDIENTE CONSTA: Projeto de Lei Nº 

001/2019 do Legislativo- Que dispõe sobre o aumento salarial dos servidores do 

Poder Legislativo e adota outras providências. E Projeto de Lei Nº 001/2019 do 

Executivo- Que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores do 

poder Executivo Municipal e adota outras providências. Como a bancada da oposição 

se pronunciou que dizendo não querem fazer parte das comissões permanentes, ficou 

para ser apresentada na reunião seguinte a nova composição das comissões. 

Facultada a palavra para os oradores inscritos: pela ordem o primeiro a utilizar a 

Tribuna foi o Sr. João Inaldo dos Santos, desejou boa noite ao Sr. Presidente, colegas 

vereadores, funcionários da casa, publico presente, e disse a situação das estradas é 

horrível onde os ônibus atolaram e tem que tomar providências, os buracos é só 

aumentando e quanto aos requerimentos tanto faz ser escrito ou verbal, o importante 

é fazer e resolver, quanto as licitações dos medicamentos foi realizada e não foi 

comprado os medicamentos, que seja tomada as providências o povo não pode ficar 

sem ser atendido. Quanto à iluminação publica, chegou o material e isso é um descaso 

a dois anos pedindo e ninguém toma providências; quanto ao fechamento dessas ruas 

estamos a ponto de ver um idoso ser atropelado, tão fácil, basta querer chamar um 

pintor e fazer a faixa de pedestres em frente da igreja. O segundo o a subir na tribuna 

Sr. Sandriério Ferreira Rocha, desejou boa noite ao Sr. Presidente, vereadores, vou 

começar com uma frase: todos aqueles que chegam ao poder querem abusar dele. 

Quando cheguei aqui ouvi um tom de voz, Eu quero! Nesses dois anos nunca vi isso, Eu 

quero! Vossa Senhoria não me interrompa estou no meu direito, pois estou na tribuna. 

Aqui nessa casa é o plenário quem decide, vamos esquecer eu quero e respeitar os 

colegas. Eu fiz um requerimento verbal e o plenário aprovou e todos assinaram a ata, 

vamos baixar a voz que se for pr Tr O caldo vamos engrossar. Com respeito ao 
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secretário ele não veio não é porque não recebeu o oficio, ele não veio porque não tem 
competência não tem coragem de enfrentar o povo, pois, continua as ruas no escuro e 
nada foi feito. Com relação às estradas todas estão acabadas, tem uns trechos que são 
piores do que outros. E se faz uma licitação e uma empresa ganha e não tem 
medicamentos, e chega ao PSF e não tem remédio, chega ao hospital não tem remédio, 
não tem papel para prescrever o medicamento, isso é de responsabilidade do Sr. 
Prefeito que assinou essa licitação, e cabe a nós vereadores fiscalizar, O requerimento 

que eu protocolar é de acordo com o regimento interno. Também a oposição verificou 
algumas despesas foram feitas com três empresas de contabilidade, entendemos que 
os gastos nesta casa enquanto com essas empresas foram gastos noventa e quatro mil 

reais. Que também seja analisado pela nova mesa, ou quem sabe doado para compras 
de medicamentos. Sobre o aumento no percentual do federal mais continuamos na 
mesma tecla muitos contratados muito apadrinhamento. O terceiro vereador a subir a 
tribuna foi o Sr. Ronaldo Batista da Silva, desejou boa noite aos colegas vereadores, 
Sr. Presidente, publico presente, começo falando do PSF não tem médicos, não tem 
material de curativo, hospital está horrível, as paredes caindo, colchões rasgados sem 

lençóis, não tem nada. A Vereadora Cecilia Pollyanne respondeu que o médico estava 
de férias e que agora em fevereiro ia outro médico, no PSF tinha vacina, 
acompanhamento a gestante e etc...- Simplesmente Ele disse então que era melhor 

fechar. Sem contar que o cemitério está entupetado parece uma lata de sardinha. 
Acrescentou o vereador Sandriério Ferreira Rocha se o prefeito não tem competência 
nós como vereadores temos que chamar o ministério público para resolver ou o 
senhor prefeito faça a verticalidade. O quarto vereador a subir a tribuna foi o Sr. 
Francisco Pereira Muniz, boa noite a todos, sobre o cemitério, o terreno pode ser 
doado através de uma associação Tem que arrumar uma solução em nome da 
associação é um problema de todos fazer doação, ou os terrenos vizinhos não tem 
escrituras publicas. ORDEM DO DIA - todos os projetos aprovados por 
unanimidade. E como nada mais havia a tratar deu por encerrado os trabalhos desta, 
que para constar eu Maria Cleide Vieira Diniz lavrei a presente ata que depois lida e 
provada pp me pelo Secretário e demais vereadores. 
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