
Ata da Quarta Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Câmara Municipal 

de Penaforte, Estado do Ceará, realizada em 26 de março de 2019. 

Aos vinte e seis (26) 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 

Quarta 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 secretario 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, João Inaldo dos Santos; deixando de comparecer por 

motivos superiores o vereador: Sandriério Ferreira Rocha. 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. Araújo Santos a convite do vereador 
Jeová Junior de Oliveira Cavalcante, Cumprimentou o senhor presidente, vereadores e 
pronunciou que é um prazer em voltar essa casa, e hoje a convite do vereador Jeová 
Junior, que no último sábado a escolinha do Araújo fez quinze anos, mas como diz 
Beto Cruz: isso não é mais uma escolinha e sim um projeto social que é feito com 
muito amor no coração e conquistada muitas amizades lá fora representando 
Penaforte. Hoje estamos aqui porque estamos precisando de uniformes que se adeque 
a essa categoria e queríamos contar com o apoio de vocês. O segundo a falar foi o 
vereador Sr. Jeová Junior De Oliveira Cavalcante, desejou boa noite a todos, ao 
senhor presidente, secretario, colegas vereadores, pessoal presente e essas crianças 
que nos prestigiam e que possam vim mais vezes. Falar da escolinha do Araújo, não é 
falar só da parte técnica mais o desenvolvimento educacional. Observamos os pais 
que vão deixar seus filhos e que ficam interagindo que é fundamental na sociedade e 
os que passaram por sua escola é que se desenvolveu em outras áreas, esse projeto 
não é conhecido só em Penaforte mais lá fora, Parabéns! Parabéns a você Araújo, sei 
que a dificuldade é grande mais talvez se não existisse essa dificuldade não teria dado 
certo, se sinta apoiado por esse atleta que sou no nosso município. O terceiro a falar 
foi o vereador Sr. Wecsley Fernandes Lima, desejou Boa noite a todos e 
parabenizou Araújo por sua perseverança no seu trabalho e a respeito do apoio 
vamos dar sim, vou me propor que nós vereadores vamos dar esse terno e pode 
contar com essa casa, Parabéns por realizar esse trabalho social. O quarto a falar foi o 
vereador Sr. Ronaldo Batista da silva que não subiu na tribuna, mas desejou boa 
noite a todos e que esse projeto tem todo esse apoio. O quinto a falar foi o vereador 
Sr. João Inaldo dos Santos, desejou boa noite a todos, em nome do senhor 
presidente, aos colegas vereadores, público presente, funcionários da casa, primeiro 
uma pessoa a de Antônio Couto veio me avisar que passaram uma máquina deixando 
a estrada com pedras levantadas e está dificultando a passagem. Segundo a rua 
Agaildes Sampaio passou uma semana sem a coleta de lixo. Terceira a iluminação 
pública continua da mesma forma e que em frente ao irmão Fábio nada foi feito para



solucionar o problema. Quanto ao colega Araújo está de parabéns com esse projeto 
educacional que você faz de coração, parabenizar também vocês crianças e os pais de 
vocês, sei que esses quinze anos foram de sofrimento mas acho que o executivo 
deveria dar mais incentivo, pois existe verbas para isso, agradecer a sua presença e 
dessas crianças. O sexto a falar foi o Sra. Cecilia Pollyanne Vieira Leite que não foi à 
tribuna, mas parabenizou Araújo e que não é só um projeto, é um incentivador a 
sociedade e que Deus abençoe e que venha mais vezes para que possamos colaborar. 
O sétimo vereador a falar foi o Sr. Francisco Pereira Muniz, que também 
parabenizou Araújo por esse projeto. Seguindo a ordem se pronunciou o Sr. vereador 
Antônio Alves Monteiro, que agradeceu a todos pela presença, e parabenizou esse 
projeto e sabe como é importante pois participei da escolinha de Pinto e parabenizo 
essa garotada que terão um futuro brilhante. O ultimo a pronunciar-se foi o Sr. 

presidente Manoel Pereira Angelo, que também parabenizou a escolinha, esse 

projeto educativo, e estamos disposto a ajudar. 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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