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Ata da Segunda Sessao Ordtnaria do Primeiro Periodo Legislativo da Camara 
Municipal de Penaforte, Estado do Ceara, 

Presidida pelo Vereador Petrucio Muniz Ferreira, secretariada pelo vereador Ieova 
Junior de Oliveira Cavalcante. Aos vinte e tres dias do mes de fevereiro de 2021. 
Chegada a hora regimental dezenove horas o senhor presidente autoriza o senhor 
secretario a proceder a chamada dos senhores vereadores. EST AVAM PRESENTES: 
[oao Inaldo dos Santos, Ronalda Batista da Silva, Mario Rodrigo Matias de Sa, Manoel 
Pereira Angelo, [oao Paulo Dum Nascimento, Sandrierio Ferreira Rocha e Antonio 
Alves Monteiro. Havendo um numero legal, o Sr. Presidente invocando a protecao 
Divina declarou aberto os trabalhos da sessao, no qual cumprimentou e falou a 
respeito de um projeto com a necessidade de haver reuni6es virtuais, esclarecendo a 
acao de urgencia devido o pico da pandemia e trazer a nossas divergencias a 
atualidade ja que nao consta no regimento. Tambern parabenizar o requerimento do 
vereador Sandrierio Ferreira Rocha a respeito do projeto protocolado sobre o 
munidpio colocar adesivo nos carros, ja que existe um projeto e antigo que pode ser 
inserido mais um ou mais artigos ao a Lei de 1997 do Ex-Prefeito Cornelio Muniz. No 
expediente consta: De volta ao plenario o Projeto de Lei N°001/2021 do vereador 
Ioao Paulo Dum Nascimento, disp6e sabre a divulgacao das listagens de pacientes que 
aguardam por consultas com medicos especialistas, exames, cirurgias na rede publica 
do municipio de Penaforte. Projeto de Lei N!! 002/2021, institui a obrigatoriedade 
de publicacao das pessoas atendidas pelo programa de vacinacao e imunizacao contra 
a COVID-19 no munidpio de Penaforte. Que os mesmos vieram com parecer 
favoraveis da comlssao de redacao de leis. Projeto de Lei N°003/2021, disp6e sobre 
a divulgacao nas dependencias das unidades de saude, a relacao de medicamentos 
disponiveis na rede de saude publica. Projeto de Lei N!! 004/2021, disp6e sobre a 
publicacao de informacoes sobre editais, de licitacao do poder publico do municfpio 
de Penaforte nas redes sociais. Projeto de Lei N!! 005/2021, institui o simbolo e as 
cores oficiais do municipio de Penaforte e adota outras providencias. Do vereador 
Sandrierio Ferreira Rocha, que tambern vieram com parecer favoravel da comissao de 
legislacao e redacao de leis. Requerimento N!! 005/2021, do vereador [eova Junior 
de Oliveira Cavalcante, vem requerer na forma regimental da lei, que seja solicitado 
ao chefe do executivo municipal, apresentacao do piano de pagamento dos 
precat6rios que envolvem os 11 funcionarios demitidos atraves de decreto municipal 
no ano de 2005, devolvidos as suas funcoes em 2007, conquistados os direitos do 
ressarcimento das percas salariais em 2010, por fim, orcamentado para execucao dos 
pagamentos em 2021. Requerimento N!! 015/2021, tambern do vereador [eova 
Junior de Oliveira Cavalcante, que na forma regimental da lei vem requerer a este 
plenario que seja solicitado do poder executivo a aquisicao de placas para ser 
colocadas nas ruas desta cidade, muitos moradores ainda desconhecem o nome de 
sua pr6pria rua. Requerimento N2 008/2021, do vereador Manoel Pereira Angelo, 
que vem na fo7 ra r gimental da lei requerer ao plenario que seja solicitado ao chefe 
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do poder executive municipal providencias no sentido de recuperar a estrada vicinal 
do sitio baixio das bestas no percurso da casa de Dada de seu Lo ate a casa de Antonio 
de Isaura. . Requerimento NQ 009/2021, tambem do vereador Manoel Pereira 
Angelo, que vem na forma regimental da Lei, requerer ao plenario que seja solicitado 
ao chefe do poder executivo municipal, providencias no sentido de realizar a retirada 
do onibus que incendiou no dia da eleicao, na estrada do sitio Santo Andre para ser 
colocado em um ferro velho. Requerimento NQ 010/2021, do vereador Manoel 
Pereira Angelo, vem na forma regimental da lei requerer ao plenario que seja 
solicitado ao chefe do poder executive municipal, providencias no sentido de 
recuperar a estrada vicinal do sitio Santo Andre por tras do acude grande como 
tambern rocar os mates a beira estrada .. Requerimento NQ 011/2021, do vereador 
[oao Paulo dum Nascimento, que vem na forma regimental da lei, requerer ao poder 
executivo municipal, em especial a secretaria de saude a destinacao de vacina contra 
a COVID-19 aos profissionais de saude que atuam no setor privado em nosso 
municipio, os quais tern contato direto com pacientes e usuarios carecendo, portanto, 
desse artificio protetivo. Exemplos: profissionais de odontologia, psicologia, farrnacia, 
fisioterapia, nutricao, educacao fisica, veterinaries, enfermagem, alern de tecnicos que 
atuam em consult6rios, clinicas, academias e escolas, sendo necessaria para a 
comprovacao da sua condicao a apresentacao de identidade profissional com 
inscricao jurfdica ou contrato de trabalho. Requerimento NQ 012/2021, do vereador 
[oao Paulo dum Nascimento, que vem na forma regimental da lei, requerer ao poder 
executivo municipal, em especial a secretaria de infraestrutura e meio ambiente, a 
construcao e dlvulgacao em diferentes meios de comunicacao de um calendario para 
a coleta diaria dos residuos s6lidos "lixo", alern de agendamento para retirada de 
entulhos que restrinjam o direito de ir e vir, tantos nos bairros da cidade quanto nos 
povoados, localizados nos distritos: sede, Jua e Santo Andre, afim melhor gerenciar 
essas atividades e os recurses envolvidos. Requerimento NQ 013/2021, do vereador 
[oao Paulo dum Nascimento, que vem na forma regimental da lei, requerer ao poder 
executive municipal, em especial secretaria de infraestrutura e Meio ambiente, a 
manutencao do sistema de abastecimento d'agua da comunidade Ouro preto, no 
distrito de Santo Andre em Penaforte, em visita a localidade pude constatar a situacao 
precaria do mesmo, especialmente do reservat6rio local (caixa) que apresenta 
rachaduras e lnfiltracoes etc... Requerer, portanto, uma reforma emergencial 
enquanto isso acontece, sugiro a manutencao do abastecimento por carros pipas 
evitando que a comunidade sofra maiores prejufzos. Requerimento NQ 016/2021, 
do vereador Petrucio Muniz Ferreira, que vem na forma regimental da lei, requerer a 
este plenario solicitando do poder executive estudo sobre a gestao de recursos 
hfdricos em relacao aos abastecimentos de agua da zona rural do munidpio, sobre a 
sua responsabilidade. Requerimento NQ 017 /2021, do vereador Mario Rodrigo 
Matias de Sa, que vem na forma regimental da lei, requerer ao poder executive 
municipal,r eespe ial a secretaria de saude, um veiculo para tratamento de saude 
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Pereira Angelo, [eova Junior de oliveira Cavalcante, Sandrierio Ferreira Rocha, 
Antonio Alves Monteiro, que assina o presente requerimento vem por meio deste 
requerer de vossa senhoria que seja autorizada por esta casa a realizacao de 
audiencia publica com os servidores que estejam em situacao que se enquadram no 
artigo 98, § 3° da lei Numero 8.112/90 com alteracoes pela Lei Niimero 13.370/2016, 
in verbis. Facultada a palavra para os oradores inscritos: 0 primeiro a subir na 
tribuna foi a Funcionaria da casa Lessiana Ferreira de Lucena, inscrita no livro de 
oradores, desejou boa noite a todos, Sr. Presidente e vereadores presentes. Venho a 
essa tribuna para falar sobre o projeto do reajuste dos funcionarios que e devido 
conforme o indice do IPCA que foi 4,52%, e de direito do servidor que esta no artigo 
37 da constituicao federal e na Lei Organica do municipio no artigo 98, sabe-se que na 
primeira sessao ordinaria ja se dava entrada nesse projeto, o servidor tern direito sim, 
na Lei Complementar 173 no seu artigo 8Q VIII e bem claro e esta na la, ja fiz parte do 
sindicato por muitos anos e serei sempre a favor dos funcionarios, e de direito 
tambern do funcionario receber retroativo a primeiro de janeiro de 2021, pois o nao 
cumprimento podera virar uma precat6ria se entrar na [ustica e um dia a conta chega. 
O segundo a subir na tribuna vereador [eova Junior de Oliveira Cavalcante, 
desejou boa noite a todos, presidente, colegas vereadores, funcionarios e publico. 
Falou sobre os tres (3) requerimentos que protocolou juntos a secretaria, sempre 
vem de medidas passadas, principalmente o de placas de rua que foi aprovado por 
unanimidade em 2017 da vereadora Cecilia Pollyanne Vieira Leite, pois sao muitas 
ruas sem placas, a mesma era para estar presente, pois nao foi possivel, esta com 
parente doente na UTI. A apresentacao da precat6ria que foi conquista do sindicato e 
que sao 11 servidores. Quanto as licencas que poderao ser chamadas quando 
necessario nao justifica, pois quando o servidor perde e por motivo justo. Quanto ao 
tramite da [ustica da precat6ria foi dado entrada 17 dias, apos nao ter encontrado o 
gestor anterior e quern vai arcar e o atual gestor. 0 requerimento que assinei junto 
com Manoel Pereira, Sandrierio Ferreira e Antonio Alves e de suma importancia, pode 
estar extrapolando essa lei nas gest5es futuras. 0 terceiro a subir na tribuna foi o 
vereador Petrucio Muniz Ferreira, que falou a respeito do seu requerimento do 
manejo hidrico do municipio que administracao deve fazer um estudo. 0 quarto a 
subir na tribuna foi o vereador Joao Paulo dum Nascimento, desejou boa noite a 
todos, colegas presentes, presidente, funcionarios, quero deixar registrado minhas 
condolencias ao nosso amigo Antonio Alves Monteiro pelo ocorrido na sua vida. 
Tambem deixar minhas condolencias aos familiares de nossa querida diretora Dona 
Marizete e aos familiares de nosso amigo Chico de Bil. Apresento quatro 
requerimentos, um quase igual ao do senhor presidente mais o seu e mais intenso 
retiro de pauta o meu de numero 014. Quanto a precat6ria foi dividido e vai tornar 
mais de 90 mil por mes que vai ser pago com recurso pr6prio do municipio. A 
respeito dos requerimentos apresentados, o sindicato esta sofrendo mais e direito 
dos funcionari s e que Joao Paulo esta a disposicao, Tambern falar a respeito dos 
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bem claro a populacao privada esta disposta a publicidade da transparencia, 0 
quinto a subir na tribuna foi vereador Joao Inaldo dos Santos, desejou boa noite a 
todos, presidente, colegas presentes, funcionarios, publico aqui presente. Falou a 
respeito dos seus requerimentos pedindo titulos de cidadao aos senhores Cesar 
Ramalho dos Santos, proprietario do posto Limarques, o qual fornece varies 
empregos ao povo de Penaforte; E Vanderbeg Gomes, tambem morador dessa cidade. 
O sexto a subir na tribuna foi o vereador Mario Rodrigo Matias de Sa, 
cumprimentou a todos e falou a respeito do requerimento de sua autoria TFD. A 
respeito da precat6ria que entraram em 2005 e tinha que ter entrado na lei 
orcamentarla do ano passado que e de responsabilidade da gestao passada, e que ao 
requerimento de N°018 gostaria que os vereadores explanassem mais sobre o 
assunto, quern sao essas pessoas e de que realmente estao necessitando. 0 setimo a 
subir na tribuna foi vereador Manoel Pereira Angelo, boa noite a todos, publico 
presente, presidente, vice-presidente, funcionarios da casa. Falou a respeito do 
aumento de 4.52% dos servidores sou a favor, na sessao passada pedi o numero dos 
telefones e os respectivos secretaries, tambern recebi varias ligacoes de ruas que 
estao no escuro, esperei o vereador Renaldo Batista falar, mas ele nao se manifestou. 
O oitavo a subir na tribuna foi vereador Sandrierio Ferreira Rocha, falou a respeito 
do requerimento de N°018, que sao implicacoes, se o publico tern direito que haja 
interesse de satisfacao social, e um direito de um cidadao penafortense e isso esta 
causando abuso de autoridade, coronelismo nao existe mais e que essas pessoas 
viessem e dissessem no sentido de ser ouvida por essa casa, em audiencia publica. 
Quanta a precat6ria e direito dos servidores, sao anos acerca <lesses servidores e nao 
tern o que se discutir. A gestao sabe que e ordem judicial, e o nao cumprimento basta 
um dedinho em uma tecla para bloquear todas as contas. Quanta ao TFD, tive 
resposta mais a gestao deveria mandar um oficio bonito para esta casa. As estradas 
com as chuvas estao ficando deterioradas, quero ressaltar que sao rotas dos 
agricultores do nosso munidpio. Que essa lei do decreto deve atuar junto ao prefeito, 
para que ele altere o decreto municipal, tern que mandar de la, e competencla do Sr. 
Prefeito. Acato a decisao da justificativa da secretaria de saude, mais, continua a 
solicitacao de vim aqui para fazer esclarecimento sobre a COVID-19. Quanta ao 
requerimento do vereador [oao Inaldo, devemos definir datas e se alguern mais quiser 
agraciar com titulos de cidadaos que se juntem todos. Os projetos que cabiam ao 
juridico que nao voltam, primeira Lei que a gente vota e a Lei do aumento do servidor 
e nao veio. Tambem quero pedir ao senhor presidente para criar um e-mail oficial 
para cada vereador. Na ordem do dia: Foram aprovados por unanimidade os 
Projetos de N° 01/2021, 02/2021, do Vereador [oao Paulo dum Nascimento. 
Foram aprovados por unanimidade os projetos 03, 04, 05/2021, Sandrierio 
Ferreira Rocha. Foram aprovados os requerimentos 05, 015/2021, do vereador 
jeova Junior de Oliveira Cavalcante. Foram aprovados por unanimidade os 
requerimentos 08, 09, 010/2021, do vereador Manoel Pereira Angelo. Tambem 
aprova7or unanimidade os requerimentos 011, 012, 013/2021, do � � m _,, .A i� -·"/? 



vereador Joao Paulo dum Nascimento. Ainda o requerimento 01/2021 
aprovado por unanimidade do vereador Mario Rodrigo Matias de Sa. Aprovado 
por unanimidade o requerimento de N°16/2021 do vereador Petrucio Muniz 
Ferreira. Ainda aprovado por unanimidade o requerimento de N° 018/2021, 
dos vereadores Manoel Pereira Angelo, Ieova Junior de Oliveira Cavalcante, 
Sandrlerlo Ferreira Rocha e Antonio Alves Monteiro. E como nada mais havia a 
tratar deu por encerrado os trabalhos desta que para constar eu Maria Cleide Vieira 
Diniz, Iavrei a presente ata que depois lida e aprovada foi assinada pelo Presidente, 


