
Ata da Primeira Sessao Ordinarta, do Primeiro Periodo Legislativo da Camara 
Municipal de Penaforte, Estado do Ceara. 

Presidida pelo Vereador Petrucio Muniz Ferreira, secretariada pelo vereador 
[eova Junior de Oliveira Cavalcante. Aas nave dias do mes de Fevereiro de 2021. 
Chegada a hara regimental dezenove horas o senhor presidente autoriza o senhor 
secretario a proceder a chamada dos senhores vereadores. EST AV AM 
PRESENTES: [oao Inaldo dos Santos, Ronalda Batista da Silva, Mario Rodrigo 
Matias de Sa, Manoel Pereira Angelo, [oao Paulo Dum Nascimento e Sandrierio 
Ferreira Rocha; Deixando de comparecer o vereador Antonio Alves Monteiro, pois 
o mesmo esta impossibilitado de deslocamento. Havendo um numero legal, o Sr. 
Presidente invocando a protecao Divina declarou aberto os trabalhos da sessao, 
no qual cumprimentou a todos fazendo os esclarecimentos sabre a conducao das 
sessoes: que sera respeitado o regimento interno, a constituicao estadual e a 
constituicao federal com muita humildade, respeitar a vontade da maioria total, 
defender a harmonia coma um colegiado, sou presidente mas quero deixar claro 
que perante o regimento sou igual aos senhores. Primeiro quero introduzir o 
protocolo pela internet e formatizar par Pdf, mas no momenta nae e possivel o 
site esta em manutencao, nae posso dizer que fiz nada mais sim a casa, nao e o 
presidente e sim a mesa, ou seja; solicitacoes e providencias, Quero convidar 
voces para podermos criar uma comissao especial, para juntas as autoridades da 
transposicao responsavel pelas as resldenclas pr6ximas do canal, pois estao todas 
deterioradas com as explosfies. Tambern vamos colocar em pauta as comissoes 
permanentes, conduzir essa casa tera problemas porque a cidade cresceu e o 
regimento interno tern falhas porque e uma lei antiga. No expediente consta: 
Requerimento N°001/2021, que solicita ao chefe do poder executivo municipal 
providencia no sentido de devolver as ambulancias aos pontos de assistenclas 
emergencial na zona rural do distrito de Santo Andre e no distrito do jua, 

Requerimento N°002/2021, que solicita do poder executivo municipal 
providencias no sentido de conseguir junta as empresas de telefonia a instalacao 
de torres para melhorias no uso de aparelhos celular no distrito de Santo Andre e 
distrito de [ua, Requerimento NQ 003/2021, que seja solicitado ao chefe de 
poder executivo municipal, providencias no sentido de irnplantacao de lambadas 
estruturadas com faixas de parada obrigat6ria para circulacao de pedestres, em 
frente a escola Simao Angelo e Fatima Regina, igreja cat6lica e escola Nasilia 
Ferreira Dantas. Requerimento NQ 004/2021, que seja solicitado ao chefe de 
poder executivo Municipal, providencias no sentido de fazer um sistema de 

if drenagem para acabar com o acumulo de aguas da chuva, em frente a farrnacla de 
Diana e o acougue de Quincas Timoteo. Todos os requerimentos do vereador 
Manoel Pereira Angelo. Requerimento NQ 006/2021, que seja aprovado par este 
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plenarlo a criacao de uma comlssao especial para avaliar e requerer providencias 
pelos danos causados pelas explos5es no canal do Sao Francisco, em varias 
residencias de Penaforte, a mesma sera composta por 3 vereadores e com tempo 
indeterminado; Requerimento do vereador Petrucio Muniz Ferreira. 
Requerimento NQ 007 /2021, do vereador Mario Rodrigo de Sa, requerer deste 
plenario um pedido de providencias a ser encaminhado a secretaria estadual de 
saude para a realizacao do aparelho de ressonancia magnetica que presta servico 
a esta regional de saude de Penaforte-Ce. Requerimento NQ 008/2021, do 
vereador Sandrierio Ferreira Rocha, que vem requerer o comparecimento da 
secretaria de Saude do munici pio na pr6xima sessao para nos trazer informacoes 
sabre a programacao de combate ao COVID-19. Projeto de Lei NQ 001/2021, do 
vereador [oao Paulo Oum Nascimento, disp5e sabre a divulgacao das listagens de 
pacientes que aguardam por consultas com medicos especialistas, exames, 
cirurgias na rede publica do municl pio de Penaforte. Projeto de Lei NQ 
002/2021, institui a obrigatoriedade de publicacao das pessoas atendidas pelo 
programa de vacinacao e imunizacao contra a COVID-19 no municfpio de 
Penaforte. Projeto de Lei NQ 003/2021, dlspoe sabre a divulgacao nas 
dependencias das unidades de saude, a relacao de medicamentos disponiveis na 
rede de saude publica. Projeto de Lei NQ 004/2021, dispoe sabre a publicacao de 
informacoes sabre editais, de licitacao do poder publico do municipio de 
Penaforte nas redes sociais. Projeto de Lei NQ 005/2021, institui o simbolo e as 
cores oficiais do munlcf pio de Penaforte e adota outras providencias. Portaria NQ 
006/2021, disp5e sabre a norneacao dos membros parlamentares da camara 
municipal de Penaforte- Ceara para o bienio de 2021/2022 e adota outras 
providencias. 01- Cornissao de legislacao e de redacao de leis: Presidente - 
Ronalda Batista da Silva, Relator - [oao Inaldo dos Santos, Secretario - Sandrierio 
Ferreira Rocha. 1 ° suplente - Antonio Alves Monteiro, 2° suplente - Manoel 
Pereira Angelo. 02- Comissao de orcamento, admtnlstracao e financas: 
Presidente - [oao Inaldo dos Santos, Relator - Ronalda Batista da Silva, 
Secretario - Manoel Pereira Angelo. 1 ° suplente- Sandrierlo Ferrei Rocha, 2° 
suplente- Antonio Alves Monteiro. 03- Cornissao de saude, educacao, cultura, 
esporte, seguranca, trabalho, agricultura e meio ambiente: Presidente - 
Antonio Alves Monteiro, Relator - Ronalda Batista da Silva, Secretario - Ioao 
Inaldo dos Santos, 1 ° suplente - Manoel Pereira Angelo, 2° suplente - Sandrierio 
Ferreira Rocha. 04- Comlssao de direitos Humanos: Presidente - Sandrierio 
Ferreira Rocha, Relator - [oao Inaldo dos Santos, Secretario - Ronalda Batista da 
Silva. 1 ° suplente - Antonio Alves Monteiro, 2° suplente - Manoel Pereira Angelo. 
Facultada a palavra para os oradores inscritos: 0 primeiro a subir na tribuna 
foi o Sr. vereador Sandrlerio Ferreira Rocha; desejou boa noite a todos, Sr. 
presidente, colegas vereadores e publico presente. Ressaltou que alguns 
requerimentos foram apres�os no pleito passado,. queria esclarecer que nae 
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depende s6 da gente, vem primeiro para essa casa e depois encaminhado ao 
gestor, se nao e cumprido e par inercia dele. A cobranca de medicamentos, os 
recursos, coma ele gasta e quais os medicamentos que foram comprados quais 
estao disponiveis na rede, e tambem a transparencia nas ltcttacoes, esses projetos 
sao para beneficiar a administracao par isso eles sao reapresentaveis, Que as 
logomarcas sejam feitas nos veiculos locados ao munlcipio, isento o carro do 
prefeito e presidente da camara, nada mais e coerente que a nossa bandeira a cor 
que prevalece e Azul e branco, que seja tambern pintado nas fachadas dos predios 
publicos do municipio. Tambern quero dizer que todos os meus projetos sao 
acessf veis a emend a, quanta aos requerimentos do vereador Manoel Pereira 
Angelo assino em baixo e endosso e nae s6 com volta das ambulancias, mas 
tambern dos postlnhos, nosso municf pio e arcaico, a internet nao chega as 
localidades, precisamos de uma engenharia de internet. Quanto as lambadas, 
esgotos existem muitos, muito esgoto aberto, arnbulancia na zona rural, cirurgia, 
tern que falar com a secretaria de saude, tern que acabar com isso! A populacao e 
pouco testada, a pandemia vai se instalando, estamos no pico, nao s6 aqui mais em 
varias cidades e esta nas maos do gestor atual, quero tambern aqui fazer uma 
homenagem p6stuma ao nosso amigo [osa, que sempre estava presente as 
reunioes e hoje se encontra em outro plano! Estou em outro mandato, se cobrei ai 
e que eu vou cobrar mais. 0 segundo a subir na tribuna foi o vereador [eova 
Junior de Oliveira Cavalcante, desejou boa noite a todos, o presidente, publico 
presente, colegas vereadores, funcionarlos, quanto ao decreto municipal que foi 
publicado ontem na internet e nada melhor que a secretaria de saude para 
esclarecer como esta sendo conduzidos os trabalhos contra a COVID-19, que seja 
transparente para que os comerciantes entendam. 0 secretarto de agricultura nao 
tern esse orcarnento, pois a verba vem da secretaria de adminlstracao, Nossa casa 
faca uma observancla, votando projetos que veio da gestao passada mais nao 
vamos olhar para tras para que a gente nao possa dar o passo a frente, e que todos 
os requerimentos foram aprovados por unanimidade e os administradores foram 
eleitos para isso, par isso arregasse as mangas. E quanto ao movimento da BR-116 
e federal, e o resultado foi que o DNIT nao pode fazer. 0 terceiro a subir na 
tribuna foi o vereador Ronaldo Batista da Silva, desejou boa noite a todos, 
colegas presentes, presidente, funcionarios e em especial aos vereadores novatos 
como: Mario Rodrigo Matias de Sa, Petrucio Ferreira Muniz, Joao Paulo Oum 
Nascimento. Vamos fazer um trabalho em conjunto e quanta ao movimento que 
fizemos com o video na BR-116 para que fizesse a lambada, que davam uma 
resposta em 15b dias, como disse o DNIT, e a resposta que tivemos e que nao e 
possfvel e que s6 pode atraves de uma analise jurfdica, esta foi a resposta, mas eu 
estou a dtsposicao mesmo assim depois de tudo isso houve outro acidente com 
vitima. 0 quarto a subir na tribuna foi vereador Mario Rodrigo Matias de Sa, 
boa noite a todos, presidente, colegas presentes, funcionarios, publico aqui 
presente, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de legislar e estou 
aqui como [oao Paulo e Petrucio, mas, com intuito de trabalhar pelo povo de 
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Penaforte coma no juramento que fiz. Quanta ao requerimento de Manoel Pereira 
Angelo, que pede as ambulancias de volta; trabalhei no municiplo de Verdejante- 
Pe no TDF para trazer os pacientes para fazer os tratamentos na sede, pois temos 
muito a trabalhar para tentar sanar a situacao, sao tempos diffceis e nao podemos 
baixar a cabeca, temos que trabalhar na sede, zona rural, e periferia e agradecer a 
todos, estava la quando [oao Inaldo, Ronalda Batista fizeram aquele movimento na 
BR-116 ea resposta foi triste, aos projetos de [cao Paulo Dum Nascimento ja estao 
sendo publicados em beneficio do nosso povo e da boa convivencia. 0 quinto a 
subir na tribuna foi o vereador Ioao Inaldo dos Santos, boa noite presidente, 
vice-presidente, povo presente, funclonarios da casa. Agradecer a Deus par mais 
uma data, um nova ano aos novas colegas e nao vou votar em nenhum projeto que 
chegar aqui nesta casa em cima da hora, s6 o que ja tinham vindo em agosto, teve 
observando o trabalho no hospital par 35 dias, devido a pandemia tive medo, pois 
vi 4 pessoas com os mesmos sintomas em um s6 dia, agradecer as pessoas 
presentes e mostrar o nosso trabalho e que vamos trabalhar muito mais em prol 
do nosso povo. 0 DNIT ja nos deu uma resposta e vou tomar frente novamente e 
agradecer a presenca de todos. 0 sexto a subir na tribuna foi vereador Manoel 
Pereira Angelo, boa noite a todos, publico presente, presidente, vice-presidente, 
funcionarios da casa, antes de anunciar minhas palavras, pedir que sejam 
comunicado todos os secretartos da adrninistracao, quero aqui parabenizar a o ex- 
vereador Francisco Pereira Muniz, ex-presidente, que assumiu as duas ultimas 
sess6es que nao pude comparecer e que fez parte da outra gestao e hoje se 
encontra no plenario. Quanta aos requerimentos que apresentei nao vai gastar 
nenhum custo. Cobrei varias vezes quando a ambulancla estava pegando fogo, 
esses requerimentos que hoje trouxe mostrando trabalhar pelo nosso povo, a 
importancla das faixas de pedestres e os acumulos de aguas em frente ao senhor 
Quincas Timoteo e a farrnacia de Diana, as voltas das ambulancias aos distritos de 
Santo Andre e Jua. Desejar boas vindas a todos e aqui quern tern voz e o povo. 
Como nao disse no final de 2020, digo hoje, feliz 2021. 0 setimo a subir na tribuna 
foi vereador [oao Paulo Dum Nascimento; boa noite a todos, publico presente, 
presidente, vice-presidente, funcionarios da casa, secretaries, Desde ja, deixar 
registrado que comece a divulgar nossas reuni6es a todo povo de Penaforte que 
aqui falaram que o povo veja uma ampla transparencia e coma Sandrierio falou: 
que os requerimentos sao da gestao passada mais vivendo um momenta 
pandernico coma falou o vereador Ioao Inaldo que os projetos que chegarem em 
cima da hara nao dar tempo de analisar e tern que vim com uma justificativa, 
tambern transparencia na secretaria de saude, tern que ter transparencia e 
divulgar lista de consultas, exames e cirurgias para que nao aja fura de fila, e 
lamentavel voce dizer que os requerimentos da gestao passada nao foram 
atendidos. A gestao hoje esta sofrendo, mais tambern nao deu tempo ainda de 
fazer quase nada, mais que a cobranca vai chegar. Penaforte tern 3 distritos (sede, 
santo Andre e [ua), Quero parabenizar a voces que conseguiram 3 ambulancias 
atraves do deputado que os acompanha e que esta chegando. Quero tambern � r ----- 



ressaltar que e de suma importancia os quebra molas, faixas de pedestres e torre 
de telefonia, a gente tern que Ir a busca para ver se consegue. E de suma 
importancia que todos os vefculos locados fossem emblemados, isento o do 
prefeito e presidente da camara, 0 seguro safra foi feito em atraso pois era 
obrigacao do prefeito anterior, nossa ideia e somat6rio, quero transparencia para 
que o povo possa assistir em suas casas e ver nosso trabalho. Tarnbern requerer 
da secretaria de saude fazer presente a pr6xima reuniao, para fazer alinhamento 
sabre a COVID-19 no nosso municipio. Na ordem do dia: Requerimento de N° 
01, 02, 03, 04, do vereador Manoel Pereira Angelo, foi aprovado por 
unanimidade. Requerimento de N° 007, do vereador Mario Rodrigo de Sa, 
aprovado por unanimidade. Requerimento N°006, do vereador Petrucio 
Muniz Ferreira, aprovado por unanimidade. Requerimento N°008, do 
vereador Sandrterlo Ferreira Rocha, aprovado por unanimidade. Todos os 
projetos foram repassados as comissoes. E coma nada mais havia a tratar deu 
par encerrado os trabalhos desta que para constar eu Maria Cleide Vieira Diniz 
lavrei a presente ata, que depois Iida e aprovada foi assinada pelo Presidente, pelo 
Secretario e demais vereadores. 
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