
Ata da Oitava Sessão Ordinária, do Primeiro Período Legislativo da Câmara 
Municipal de Penaforte, Estado do Ceará. 

Ata da Oitava 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 vinte e oito 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: Ronaldo Batista da Silva, João Inaldo dos Santos, Jeová Junior 

Oliveira Cavalcante, Francisco Pereira Muniz, Wecsley Fernandes Lima, Sandrierio 
Ferreira Rocha, deixando de comparecer por motivos superiores a vereadora: Cecilia 

Pollyanne Vieira Leite. Havendo um número legal, o Sr. Presidente invocando a 

proteção Divina declarou aberto os trabalhos da sessão. NO EXPEDIENTE CONSTA: 

Projeto de Lei Nº 003/2019 - que institui a semana do bebê. Facultada a palavra 

para os oradores inscritos: Pela ordem o primeiro a falar foi o Sr. João Inaldo dos 

Santos, que cumprimentou os senhores vereadores, presidente, servidores da casa, 

povo presente, quero agradecer ao senhor prefeito por ter acatado o meu 

requerimento da faixa de pedestre e também queria saber se a obra do estádio já foi 

recomeçada, o senhor presidente respondeu que ainda não, estão fazendo as 

notificações para ser recomeçadas. Pela ordem o segundo a falar foi o Sr. Sandrierio 

Ferreira Rocha, que desejou boa noite a todos, falou a respeito do posto de saúde do 

Sitio Baixa das Varas e Gentil, o qual fez uma visita e que nestes dois postos a nota do 

PMAQ foi nota regular, os outros receberam nota bom, que não haja essa distorção, a 

gratificação é para os postos e outra para os funcionários que esses que tiveram nota 

boa, tivessem o incentivo de ajudar os outros com nota regular. Pelo convite que 

recebemos fico grato, se tiver disponível a gente vai. Na ordem do dia, posto em 

votação: o Projeto de Lei Nº 003/2019 que foi aprovado 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 aprovada foi assinada 

e ZA nte, pelo Segfetário e demais vereadores. 
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