
ATA DA 52 SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2019 

DA 15º LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE. 

Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas 

(19hs), no Plenário Ver. José Barros Sobrinho da Câmara Municipal de Penaforte acontece 

à Quinta Sessão Ordinária desta Sessão Legislativa presidida pelo Vereador Manoel 

Pereira Angelo e secretariada 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 e Sandrierio 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. Sandrierio Ferreira Rocha, boa noite a todos, na última sessão do ano de 2018 

foi dado entrada num requerimento, convocando o Sr. Secretario ou responsável pela 

iluminação pública, e aprovado por essa casa. Que mande pelo menos um portador, 

isso significa que essa casa não vale nada, simplesmente essa administração não dá 

satisfação a ninguém. Vamos dar entrada de novo no mesmo requerimento. Outra 

questão é a dos taxistas, o representante foi até fortaleza ver como se faz para que 

possamos dar andamento a esse projeto. 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. 

ha lo A dado 
hei” Alim “Ria 
uesndleio Sd AR 
Coctia Pena E boda. 

  

    Auta | Lula Mo Fico eres dns 

  

  

 


