
"Ata da Nona Sessão Ordinária, do Primeiro Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Penaforte, Estado do Ceará. 

Ata da Nona 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 onze dias do mês de junho 

de 2019. Chegada a hora regimental 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 e Cecilia Pollyanne Vieira Leite. Havendo um número legal, o Sr. Presidente 

invocando a proteção Divina declarou aberto os trabalhos da sessão. No expediente 

consta: De volta ao plenário o Projeto de Lei Nº 002/2019- que dispõe sobre as 

diretrizes orçamentarias para o exercício 2020. Oficio a câmara requisito e pedido 

de providências da organização não governamental Anjos de Patas. 

Requerimentos de Nº 006/2019 e 007/2019. Facultada a palavra para os 
oradores inscritos: Pela ordem o primeiro a falar foi o Sr. Sandrierio Ferreira 
Rocha, que cumprimentou os senhores vereadores, presidente, e público presente, 

em primeira instância vou falar sobre a falta da coleta de lixo no sitio areias, o pessoal 

daquela comunidade estão reclamando, e o outro é que os deputados que apoiamos 

de modo em especial, o deputado Roberto Pessoa que seja na esfera estadual ou 
federal, disponibilize de recursos para perfuração de 'poços profundos, para 

incrementar a agricultura do nosso município. Na ordem do dia, posto em votação 

o Projeto de Lei Nº 002/2019 que foi aprovado por unanimidade, também posto 

em votação os requerimentos de Nº 006 e Nº 007 /2019 do vereador Sandrierio 

Ferreira Rocha, 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 
depois lida e aprovada foi assinada pelo Presidente, pelo 

greadores. 
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