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Ata da Sétima Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Penaforte, Estado do Ceará. 

Ata da Sétima Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Penaforte, Estado do Ceará, presidida pelo Vereador Manoel Pereira 

Ângelo e secretariado pelo Vereador Antônio Alves Monteiro. Aos quatorze dias do 

mês de maio de 2019. Chegada a hora regimental às dezenove horas o senhor 

presidente autoriza o senhor secretario a proceder a chamada dos senhores 

vereadores. ESTAVAM PRESENTES: Cecilia Pollyanne Vieira Leite, Ronaldo Batista da 

Silva, João Inaldo dos Santos, Jeová Junior Oliveira Cavalcante, Francisco Pereira Muniz 

e Wecsley Fernandes Lima, deixando de comparecer por motivos superiores o 

vereador: Sandrierio Ferreira Rocha. Havendo um número legal, o Sr. Presidente 

invocando a proteção Divina declarou aberto os trabalhos da sessão. NO EXPEDIENTE 

CONSTA: Requerimento Verbal do vereador João Inaldo dos Santos - Solicitando 

faixa de pedestre em frente à Igreja Matriz. Facultada a palavra para os oradores 

inscritos: Pela ordem o primeiro a falar foi o Sr. Francisco Ferreira Sobrinho, 

representante do sindicato dos Agricultores familiar, que cumprimentou a todos 

pessoal presente, vereadores, e parabenizou a Câmara pela essa iniciação por nossa 

participação que vem trabalhando em conjunto com as câmaras, estávamos se 

manifestando através dos professores e em parte fazendo parceria com a câmara, o 
documento enviado é de suma importância para agricultura. Vocês são a força da 
agricultura familiar de Penaforte, e somos muito grato. Pela ordem o segundo a falar foi 
o Sr. Manoel Bezerra Vital, presidente o sindicato que desejou boa noite a todos, 
presidente, vereadores, aproveitando que junto com os vereadores e professores que 

essa união é importante que vão se conscientizar esse acontecimento, amanhã vai 

impactar nas nossas vidas e vão saber a força realmente desse acontecimento. Pela 
ordem o terceiro a pronunciar-se foi o vereador Sr. João Inaldo dos Santos, desejou 
boa noite presidente, vereadores presente, publico presente, agradecer a presença dos 
representantes da Agricultura Familiar, Francisco Ferreira Sobrinho e Manoel Bezerra 
Vital e dizer que muito importante essa parada Nacional e é bom para saber o que vai 
acontecer e o que vai ter de perca. E também que estão pintando as laterais da cidade e 
faixas na cidade, e que pintasse uma faixa de pedestre em frente a Igreja, para que os 
pedestres possa passar com mais segurança. Parabenizo também o senhor prefeito 
pela iluminação pública. Pela seguindo a ordem vereador Sr. Antônio Alves Monteiro, 
desejou boa noite a todos e pronunciou agradecendo a presença do sindicato que vem 
apoiar essa audiência e vai ser muito importante para que as pessoas tenham 
consciência do que vai mudar. Pela ordem o quinto vereador a pronunciar-se foi o Sr. 
Wecsley Fernandes Lima, que cumprimentou a todos e falou a respeito da parada 
nacional e que é memorável esse apoio do sindicato e que. O mal que essa reforma trás 
Michel Temer não conseguiu e agora esse presidente é a única forma de trabalho é a 
provar essa reforma da Previdência e o pessoal está aprendendo mandar o recado lá 
para cima e vamos ver o que acontece. Pela ordem o sexto a falar foi o vereador Sr. 
Jeová Junior Oliveira Cavalcante, cumprimentou o presidente, vereadores, 
representantes do sindicato e público presente, Paulo Guedes Ministro da economia fez     

 



comentário que esse estudo não era para ser divulgado e que os estudos sejam 

colocados à verdade de ninguém. Temos que ser analisado se existe outras formas, que 

busque novos horizontes. Encontrar um caminho correto para o povo já que somos 

menos beneficiado. Perguntei ao gestor sobre a iluminação e 78% da iluminação 

pública já foi concluído e comparando Penaforte a outras, Penaforte esta um pouco a 

frente. Pela ordem o sétimo a falar foi o vereador Sr. Ronaldo Batista da Silva, que 

desejou boa noite a todos e só agradecer ao pessoal presente aos representantes dos 

agricultores familiar, estou à disposição de vocês. Pela ordem o oitavo a pronunciar-se 

foi à vereadora Sra. Cecilia Pollyanne Vieira Leite, que desejou boa noite a todos e 

faço as minhas palavras as de Ronaldo Batista da Silva, também avisar que a obra do 

hospital já está quase pronta, a parte da fisioterapia já foi inaugurada para 

atendimento ao nosso povo. Seguindo a ordem o presidente da casa o Sr. Manoel 

Pereira Ângelo, que vai acatar o requerimento verbal do vereador João Inaldo dos 

Santos, a proposta da faixa de pedestre. Pela ordem o décimo e ultimo vereador a usar 

a tribuna foi o Sr. Francisco Pereira Muniz, que cumprimentou a todos e fez sua 

justificativa de não comparecer amanhã para audiência pública - pois tinha outros 

compromissos. Na ordem do dia, posto em votação e aprovado por unanimidade o 

requerimento verbal do vereador João Inaldo dos Santos. 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 de a l. 
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