
Ata da Terceira Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Câmara Municipal 
de Penaforte, Estado do Ceará, realizada em 12 de março de 2019. 

Aos doze (12) dias do mês de março de 2019, às dezenove horas (19hs), no Plenário 
Ver. José Barros Sobrinho da Câmara um Municipal de Penaforte, acontece à Terceira 
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, Ronaldo Batista da 
Silva, Francisco Pereira Muniz, Wecsley Fernandes Lima, Jeová Junior Oliveira Cavalcante, 
Sandrierio Ferreira Rocha; deixando de comparecer por motivos maiores o vereador: João 
Inaldo dos Santos. Havendo um número legal, o Sr. Presidente invocando a proteção Divina 
declarou aberto os trabalhos da sessão. NO EXPEDIENTE CONSTA: Nenhuma Matéria. 
Facultada a palavra para os oradores inscritos: Pela ordem o primeiro a falar foi o Sr. 
Ronaldo Batista da Silva, Cumprimentou a todos, e perguntou ao senhor presidente a 
respeito do matadouro público que existia se foi da época do Seu pai e quando foi desfeito, 
comentaram que tinha sido desativado na época do Ex-Prefeito Antônio Dernival de 
Queiroz Dantas, comentou também que Penaforte está crescendo e está indo para trás, até 
o fórum foi para o município de Porteiras-Ce. O segundo vereador a se pronunciar foi o Sr. 
Sandrierio Ferreira Rocha, cumprimentou ao senhor presidente, vereadores e comentou 
que em nome da comunidade do Gentil e Retiro estão agradecendo ao senhor prefeito pela 
recuperação das estradas aos vereadores que votaram. Outro ponto que me chama a 
atenção é o processo seletivo que não está sendo muito divulgado, teve muita gente que 
nem sabia. Ficou aquela interrogação e que se encerra amanhã e que na Assistência social 
já houve é como se quisesse que as pessoas não ficassem sabendo. E que as próximas 
seleções fossem bem divulgadas. Outro ponto é sobre o PMAQ, quem é esse apoiador é essa 
pessoa, pois essa premiação é um incentivo do governo federal e que toda equipe do PSF 
deveria receber, desde agentes de saúde até o motorista. A vereadora Cecilia Pollyanne 
Vieira Leite, respondeu que é a favor que todos possam receber, e que votou até em baixar 
a sua parte para beneficiar a equipe, só não sabia explicar porque as pessoas do estado não 
têm direito a receber. Também comunicou que já chegaram medicamentos e materiais para 
a população. Na ordem do dia: Não houve matéria. 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 aprovada foi assinada pelo Presidente, pelo Secretário e 
demais vereadores. 
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