
Ata da Segunda Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Penaforte, Estado do Ceará. 

Aos vinte e seis (26) 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 segunda Sessão Ordinária 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: Cecília 

Pollyanne Vieira Leite, Ronaldo Batista da Silva, Francisco Pereira Muniz, Wecsley 

Fernandes Lima, Sandrierio Ferreira Rocha; deixando de comparecer por motivos 

maiores os vereadores: João Inaldo dos Santos e Jeová Junior Oliveira Cavalcante. 

Havendo um número legal, o Sr. Presidente invocando a proteção de Deus declarou 

aberto os trabalhos da sessão. NO EXPEDIENTE CONSTA: Requerimento Nº 

003/2019 - do vereador Ronaldo Batista da Silva, e Requerimento 002/2019 - do 

vereador Sandrierio Ferreira Rocha. Facultada a palavra para os oradores 

inscritos: pela ordem o primeiro a utilizar a Tribuna foi o Sr. Sandrierio Ferreira 

Rocha, desejou boa noite ao presidente da mesa, secretário e público presente, falou 

a respeito do requerimento que é a pedido da Comunidade do Retiro e que seja 

enviado e protocolado ao Sr. Prefeito e a CAGECE, que esse problema das estradas, 

estão deixando muitos transtornos a comunidade, que possam juntos recuperar as 

estradas, e que a prefeitura desloque os maquinários para aquela região. Acho que é 

viável e cabe ao senhor prefeito acatar o pedido. O problema dos taxistas é um projeto 

complexo, já conversei com o vereador Wecsley, é porque tem que ter um 

departamento de trânsito em Penaforte. Queria conversar com os outros vereadores 

da situação pois não queria apresentar sozinho, pois tem uma série de documentos a 

protocolar e seria mais viável. O segundo a utilizar a tribuna foi o Sr. Ronaldo Batista 

da Silva, desejou boa noite ao senhor presidente, colegas vereadores e pessoal 

presente, e disse sou a favor dos requerimentos, o pessoal dos trailers fica urinando 

no meio das ruas, e as urinas ficam escorrendo nos pés de portas, criando um mau 

cheiro horrível, fui conversar com eles para que fosse resolvido. O terceiro vereador a 

utilizar a tribuna foi o Sr. Wecsley Fernandes Lima, desejou boa noite a todos e 

falou a respeito das estradas que não é de responsabilidade da Prefeitura, a única 

responsável é a CAGECE, falamos com o pessoal, mais o senhor Prefeito já tinha se 

comprometido e quanto aos valores pago às empresas dividido por doze, se torna 

bem menos. O quarto vereador a utilizar a tribuna foi o Sr. Antônio Alves Monteiro, 

desejou boa noite, e disse procurei saber a respeito das estradas e já estão arrumando 

as piçarras. O quinto vereador a utilizar a tribuna foi a Sra. Cecilia Pollyanne Vieira 

Leite, desejou boa noite a todos e fez um breve esclarecimento a respeito do PSF- 

omo surgiram comentários que ia fechar e como são importantes tanto quanto o 

médico, atendimento de dentista, enfermeiros, e muitos outros citados. Falou também 

do PMAQ e a respeito das estradas é lamentável. O sexto vereador a utilizar a tribuna 

foi Sr. Francisco Pereira Muniz, falou que nenhuma câmara funciona sem essas



assessorias. O senhor presidente fez alguns esclarecimentos a respeito das 

assessorias e disse que está realizando um Pregão. Na ordem do dia: foi posto em 
votação os requerimentos de Nº 002/2019 e Nº 003/2019 e todos 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 

aprovadyfoi assjráda pelo Presidente, pelo Secretário e demais vereadores. 
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