
Ata da Quarta Sessão Ordinária, do Primeiro Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Penaforte, Estado do Ceará. 

Presidida pelo Vereador Petrucio Muniz Ferreira (em plenário) secretariada 

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

vinte e três dias do de março mês de 2021. Chegada a hora regimental às 

dezenove horas o senhor presidente autoriza o senhor secretario a proceder à 

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) e Joao Paulo dum Nascimento (on line), deixando de comparecer por 

motivos superiores o vereador Antônio Alves Monteiro. Havendo um número 

legal, o Sr. Presidente invocando a proteção Divina declarou aberto os 

trabalhos da sessão. No expediente consta: Projeto de resolução Nº 

002/2021, dispõe sobre a criação e adoção da ata audiovisual das sessões 

plenárias da câmara municipal de Penaforte e da outras providencias; assinada 

pelo presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. 

Projeto de Lei Nº 006/2021, 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. Projeto de Lei Nº 007/2021, dispõe sobre a coleta em domicilio, 

de material para exames, pelos laboratórios de analise clinicas conveniados 

com o município e dá outras providencias; assinado pelo vereador Maria 

Rodrigo Matias de Sá. Projeto de Lei Nº 008/2021, ementa, institui o 

programa medicamento em casa e dá outras providências correlatas; assinado 

pelo vereador João Paulo dum Nascimento. Oficio de Nº38/2021- Do 

SINDISFORTE, comunicando a essa casa copia do oficio Nº 36/2021 enviado 

ao excelentíssimo senhor prefeito Municipal, referente ao reajuste salarial dos 

servidores públicos municipal; assinado pela senhora presidente do 

SINDISFORTE. Requerimento de Nº 019/2021, do vereador João Paulo 

dum Nascimento, venho na forma regimental da lei requerer ao poder 

executivo municipal, em especial, as secretarias de administração e 

infraestrutura, a abertura de uma porta na parte interna da delegacia 

municipal (PM), além do conserto ou relocação de um computador com 

impressora usada “em bom estado” ao mesmo, ações viáveis que visam 

melhorar seu funcionamento e a prestação de serviços de qualidade a 

população. Requerimento de Nº 020/2021, do vereador João Paulo dum 

Nascimento, venho à forma regimental da lei requerer ao poder do executivo 

“+ municipal, em especial a secretaria de administração, a disponibilização de um 
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veiculo da frota do município para que um técnico agrícola da secretaria de 

agricultura possa realizar visitas periódicas aos produtores rurais, a partir de 

um cronograma estabelecido pela pasta. É necessário ouvir os anseios dos 

agricultores em suas entidades (associações), a fim de planejar a política 

agrícola municipal a partir da formulação, execução e avaliação de planos, 

programas ou projetos. Requerimento de Nº 021/2021, do vereador João 

Paulo dum Nascimento, venho na forma regimental da lei requerer ao poder 

executivo municipal em especial a secretaria de infraestrutura a realização de 

estudo técnico (Georreferenciamento) para vermelho (leste) essa ação reduz a 

distancia da sede a essas comunidades em torno de quatro quilômetros, 

facilitando o transito de automóveis, ciclismo, comercio, escoamento da 

produção agrícola, reduzindo gastos e valorizando as propriedades rurais em 

seu percurso. No caso da estrada ligando ao barro vermelho, reduz ainda o 

trânsito pelo território de Pernambuco. Requerimento de Nº 023/2021, do 

vereador Manoel Pereira Ângelo, venho na forma regimental da lei requerer 

ao plenário que seja solicitado ao chefe do poder executivo municipal a 

retirada das cerca que foi colocada na avenida padre Cicero, dificultando a 

circulação dos veículos o centro da cidade, principalmente os veículos grandes 

que entregam mercadoria no comercio alimentício e então tumultuando o 

trânsito nas ruas paralelas. Requerimento de Nº 024/2021, do vereador 

Jeová Junior de Oliveira Cavalcante, que solicite a inclusão do presente 

requerimento conforme termos abaixo para apreciação e votação do plenário e 

ser aprovado seja enviado oficio ao digníssimo prefeito municipal de Penaforte 

-Ceara na pessoa de Rafael Ferreira Ângelo, bem como a digníssima secretaria 

de saúde do município, na pessoa de Cecilia Pollyanne Vieira Leite, tudo isso 

conforme o que segue. Facultada a palavra para os oradores inscritos: A 

primeira a falar foi Maria do Carmo Ferreira dos Anjos, que desejou boa 

noite a todos, Sr. presidente, vereadores, público presente. Que veio por meio 

desta, solicitar que as sessões sejam online onde quase todas repartições 

públicas são online e dos 184 municípios estão online não justifica uma 

determinada sessão terminar por volta de vinte e três horas da noite, já que 

aqui nesta casa não comporta as pessoas e como o TJCEARA não precisamos 

sair de casa para saber o que está em pauta e que a pauta da casa seja 

transparente e publicada vinte e quatro horas antecedentes a reunião para o 

assunto ser analisado. Fez algumas considerações a respeito da constituição / 

federal, também pediu a publicidade das atas que sejam divulgadas no site, 

temos notícias semanalmente aqui não é empresa privada, é a digitalização, 

não posso crucificar os gestores anteriores por não ter sido digitalizado. O 

segundo a falar foi o Sr. Jordan Carlos Ferreira Gomes, que desejou boa 

noite a todas, presidente, vereadores e público presente. E pronunciou que a 
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população conhecida, estamos sofrendo com o toque de recolher imposto que 

nos obriga no Estado do Ceará as vinte e duas horas da noite inferindo deixar 

de ir ou voltar, essa casa tem o poder de fazer leis, revogar, pois é soberana. 

Exemplo: a Argentina passou um ano de isolamento social rígido e mesmo 

assim continua tendo os casos absurdos do mesmo modo é Araraquara, o 

numero de leitos só aumentaram, os casos desse isolamento rígido que 

modifique esse decreto, quem depende de serviços impostos pela 

obrigatoriedade do trabalho, o executivo fecha os comércios que modifique a 

lei que regulamente que medicamentos que foi identificado precoce que da 

direito a trabalhar. Essa casa tem o poder de regulamentar e atender ao pedido 

da população. O terceiro a falar foi a Sra. Glaúbia Vieira de Oliveira, 

procuradora do Município, que saldou todos os vereadores e pessoal 

presente, veio pedir desculpas pelo envio tardio do projeto de Lei Nº006/2021 

FUNDEB, uma lei que modifica inspirar o conselho, e novas diretrizes. E terá 

que formar outro conselho, esse conselho é extremamente para escola aluno e 

depois de aprovada a lei, uma minuta sem aprovação não poderá ser formado o 

conselho; observando a fala do senhor Jordan decreto não é uma lei, é um ato 

infratuticional, então o que esta acontecendo, o que fala em isolamento social 

nada pode ser criado pelo executivo criando ou aditando uma lei que já existe. 

Os municípios não podem flexibilizar, pode arrochar, pois esse é decreto 

estadual. Em relação ao FUNDEB, depois da lei aprovada é criado 

posteriormente o conselho. Passada a palavra para os oradores inscritos: O 

primeiro a subir na tribuna vereador Jeová Junior de Oliveira Cavalcante 

que desejou boa noite a todos e a todas, vereadores; procuradora, se sintam 

todos abraçados, o espaço é pequeno e o momento não é propício, as nossas 

preocupações é o melhor, mais o tardio no momento não tivemos como 

observar minuciosamente sobre a minuta, precisa ser avaliado os ofícios 

atenções que a gente precisa, são meus argumentos Sra. Glaúbia, os 

requerimentos que representam essa assinatura é que as pessoas idosas são 

permitidas a vacinação e também as prioridades acima de 60 anos, o 

sensacionalismo nos leva a algum lugar mais ele tira mais rápido o que levou. O 

segundo a subir na tribuna foi o vereador João Inaldo dos Santos, desejou 

boa noite Sr. presidente, primeiro secretario, vice-presidente, colegas 

vereadores e a procurado Glaubia. E a respeito do nosso município passei 

andando e vendo em algumas situações não quero infringir a lei e não posso, 

queria eu abrir tudo, mais quem sou eu, é tempo de pensar Jeová Junior, temos 

muito casos, eu não sou obrigado a sair de casa, essa lei de tu João Inaldo não 

vou procurar ao povo, estou com o lava jato fechado. Toba respondeu: estou 

com o lava jato fechado, estou passando fome e o comércio aberto. O terceiro 

a subir na tribuna foi o vereador Manoel Pereira Ângelo, boa noite senhor



presidente, senhores vereadores, representante do executivo; o projeto de lei 

FUNDEB chegou a esta casa em vinte e cinco de março, já perto de fazer oitenta 

dias e não é possível votar uma Lei que não passou nesse plenário nem oitenta 

minutos. Agente não sabe o conteúdo, pois não deu tempo nem de ler todo o 

projeto. O requerimento para tirar essa cerca do meio da rua, pois esta 

interrompendo os caminhões a se locomoverem. Essa medida de 

distanciamento com o comercio com meia porta aberta, lava jato fechado, tem 

que haver algumas modificações. Respondeu o vereador Petrúcio; se o meu 

carro socorrer alguma pessoa contaminada, como fazer a limpeza sem abrir o 

lava jato e o risco de contagio com o outro. Manoel Pereira continuou, nós 

tivemos um projeto em cima da hora, sem nem saber como foi gasto, o que 

fizeram com o dinheiro, estou batendo na tecla de João Paulo, nessa casa o 

numero dos telefones dos secretários. A questão da iluminação publica. Joao 

Inaldo respondeu: começa amanhã. O quarto a subir na tribuna foi 

vereador Mario Rodrigo Matias de Sá, boa noite a todos, população de 

Penaforte, procuradora do município, Projeto de lei do executivo, como o 

assunto já foi debatido fica minha indignação sobre esse decreto, pois quem 

tem seus empregos é muito bom mais não sou médico nem cientista, estamos 

todos perdidos e o que podemos fazer para quem precisa ganhar seu pão de 

cada dia, se cumprir as medidas de distanciamento, mascara, álcool em gel, o 

comercio grande esta aberto e o pequeno fechado, o lava jato duas pessoas se 

os cientistas dizem que tem regras, como vamos fazer e por onde começar. O 

que vejo com relação às vacinas, deve sim o idoso ser vacinado, é mais sensível, 

eu concordo com o Ministério da Saúde. O quinto a subir na tribuna foi o 

vereador Sandriério Ferreira Rocha, desejou boa noite a todos, presidente, 

secretario, público presente; pessoal que estão mantendo a regulamentação do 

distanciamento social lá fora, que seja divulgado ao cidadãos e cidadãs que 

estão lá fora e que cada um é pai de família, a calamidade da saúde pelo 

coronavírus, o que é que esta acontecendo que aqui já passaram com essa 

problemática da saúde, procurassem a secretaria de saúde e o senhor prefeito, 

não foi essa casa, em nenhum momento houve um ato dessa casa foi o senhor 

prefeito junto aos órgãos de saúde e procurar o que pode fechar ou abrir o seu 

comércio, se o lava jato não pode esta fechado, quando entrar um carro passa a 

corrente, não vamos trazer o problema pra aqui. A câmara não tem secretaria 

de saúde, nem agentes de vigilância sanitária, quem tem é a prefeitura. Falta de 

harmonia em relação ao prefeito fazer reavaliação diariamente. Projetos que 

tem três meses para ser avaliados e chegam em cima da hora para ser votado. 

Tudo dentro da nossa competência, burla na ordem da vacinação ordem 

cronológica se isso estiver acontecendo vamos ter que ter conhecimento, peço 

visto do projeto. A vistas foram concedidas. Foi concedida a palavra ao Dr.  



Ednaldo, que cumprimentou a todos e falou a respeito do requerimento que foi 

assinado por Jeová Junior. Que o mesmo trata da lista e transparência da 

vacinação as pessoas acima de sessenta anos com comorbidades, sendo 

encaminhado as redes sociais, ao prefeito e esta casa assinado por Jeová Junior. 

O sétimo a subir na tribuna foi vereador João Paulo dum Nascimento, boa 

noite a todos, público presente, presidente, vice-presidente, funcionários da 

casa, colegas vereadores, senhora representante da procuradoria do município, 

pessoal que estão fora por conta do distanciamento social. Muitas coisas estão 

acontecendo, a divulgação das reuniões a pedido da senhora Maria do Carmo, 

já estão em estrutura para atender essas necessidades, foi retirado de pauta, 

seja até jurídico para acompanhar por conta da COVID-19, estamos 

providenciando. Dr. Ednaldo, que a lista que vem um coveiro pessoal de 

funerária ser vacinado. Sandriério Respondeu: sair fora da lei, é punido. João 

Paulo continua, quero dizer que os idosos são necessários. Veja como elogiei 

sim a Sra. Secretaria. Os projetos estão chegando tardio, mais por mais errado 

que seja vamos procurar solucionar, já foram seis, esta indo, Tobinha esta 

errado não, desta casa não pode ser, sair desta casa se abre o fecha, não temos 

como pedir. Não podemos ir de acordo com o governador e que o executivo 

não ultrapasse o decreto do governo. Na ordem do dia: Todos os projetos 

foram encaminhados para as comissões. E todos os requerimentos acima 

citados no expediente foram aprovados 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 pelo Presidente, pelo Secretário e demais vereadores. 
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