
Ata da Segunda Sessão Extraordinária, do Primeiro Período Legislativo da 

Câmara Municipal de Penaforte, Estado do Ceará. Realizada de modo virtual. 

Presidida pelo Vereador Petrucio Muniz Ferreira (em plenário), secretariada 

pelo primeiro secretário Jeová Junior de Oliveira Cavalcante (em plenário). 

Aos trinta dias do mês de março de 2021. Chegada a hora regimental dezenove 

horas o senhor presidente autoriza o senhor secretario a proceder a chamada 

dos senhores vereadores. ESTAVAM PRESENTES: João Inaldo dos Santos (on 

line), Ronaldo Batista da Silva (on line), Mário Rodrigo Matias de Sá (on line), 

Manoel Pereira Ângelo (em plenário), Sandriério Ferreira Rocha (em plenário), 

Joao Paulo dum Nascimento (on line) e Antônio Alves Monteiro (em plenário). 

Havendo um número legal, o Sr. Presidente invocando a proteção Divina 

declarou aberto os trabalhos da sessão. No expediente consta: Projeto de lei 

Nº 006/2021, que institui o conselho de acompanhamento e de controle social 

do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização 

dos profissionais da educação (CACS/FUNDEB) no âmbito do município de 

Penaforte e dá outras providências; assinado pelo prefeito municipal. 

Facultada a palavra para os oradores inscritos: Estavam presentes Fia Rosa, 

representando a secretária de educação; Cícera Oliveira, representando os 

diretores: E da classe dos professores, Maricélia Felix de Andrade. A primeira 

a falar foi Fia Rosa, que desejou boa noite a todos os presentes, aos que estão 

em casa, e proferiu as seguintes palavras: já que resolveram aceitar a votação 

que esse conselho está vigente ainda até dia 31, votando o projeto aos trâmites, 

que vamos tê-lo. Estou aqui como professor e vice-presidente do sindicato, é 

necessário de repente umas críticas que Penaforte vai ter muito dinheiro, mas 

o presidente da república a verba do FUNDEB, o orçamento foi diminuído em 

510 mil reais por aluno, só se for pelo espirito que o prefeito vai trabalhar com 

esse total. O federal vai entrar com 12%, de repente você se alegra em 2021 e 

pula para 2023. Outra coisa, quero registrar a vocês por votar, estou aqui com 

três pessoas representando a classe, mas na hora de lutar por seus direitos, 

cadê os outros professores? Ficam dizendo que está chovendo dinheiro, os 

professores pedindo aumento e o federal foi congelado, nunca esqueci quando 

Nezinho disse que tinha sim. Ressaltou Jeová Junior, que o gestor na época 

deu um aumento de 10%, e a senhora disse que queria 12%. Respondeu Fia 

Rosa: mas em 2020 os recursos diminuíram. Neste momento não estou 

cobrando nem do gestor, nem de vocês, somente agradecendo, não poderia 

deixar de vir aqui e tenho conhecimento do congelamento do piso salarial. O 

segundo a falar foi o vereador Sandriério Ferreira Rocha, que desejou boa 

noite a todos, e prompngiou que é um prazer em tê-la nessa casa sra. professora 
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e vice presidente do sindicato, o porquê de não ter votado o projeto que chegou 

em cima da hora, e nesta casa tem prazo de chegada e a senhora vem aqui 

reivindicar que alguns merecem, vou dar um exemplo, sou funcionário público 

há quinze anos, funcionário de luta e que a sra. está defendo o prefeito e não a 

classe para que dê o aumento dos servidores, o aumento tem que ser discutido 

a quem é de direito, sou de acordo com a posição de vice presidente mas está 

defendendo o prefeito mais do que a classe. O terceiro a subir na tribuna foi 

vereador Mario Rodrigo Matias de Sá, que desejou boa noite a todos e 

pronunciou: como vereador que sou, vou votar, era muito fácil criticar quando 

afirmei que não iria votar em projeto que viesse em cima da hora, mas o que 

vem para beneficiar o povo eu voto sim. As duas comissões emitiram um 

parecer favorável à aprovação do projeto. Na ordem do dia: Foi posto em 

votação o projeto de lei Nº 006/2021 e aprovado por unanimidade com 

as considerações cabíveis a cada vereador. 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 

ais vereadores. 
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