
Ata da 2a Sessa.a Ordmazla do Primeiro Periodo Legislativo, da 
Legislatura 2021-2024 Camara Municipal de Penaforte estado do 
Ceara, 
Aos vinte e dois (22) dias do mes de fevereiro de 2022, as dezenove (19) 
horas, de forma on-line acontece a Segunda Sessao Ordinaria desta 
Sessao Legislativa, Presidida pelo Vereador Petrucio Muniz Ferreira e 
secretariado pelo primeiro secretario Jeova Junior de Oliveira 
Cavalcante. Chegada a hora regimental o senhor presidente autoriza o 
senhor secretario a proceder a chamada dos senhores vereadores. 
ESTAVAM PRESENTES DE FORMA ON-LINE: Ronaldo Batista da Silva, 
Mario Rodrigo Matias de Sa, Manoel Pereira Angelo, Sandrierio Ferreira 
Rocha, Joao Paulo Dum Nascimento, .Joao Inaldo dos Santos. AUSENTE: 
Antonio Alves Monteiro. Havendo um numero legal, o Sr. Presidente 
invocando a protecao Divina declarou aberto os trabalhos da sessao. NO 
EXPEDIENTE CONSTA: Projeto de Resolueao n° 002/2022 - EMENTA: 
regula meios de comunicacao oficiais entre a Presidencia da Casa e os 
demais parlamentares da Camara Municipal de Penaforte e da outras 
providencias; Projeto de Resolucao n° 003/2022 - altera o art. 26, I, n, 
do Regimento Interno da Camara Municipal de Penaforte e da outras 
providencias; Projeto de Resolucao n° 004/2022 - EMENTA: cria o 
programa "Camara Itinerante" no ambito da Camara Municipal de 
Penaforte e da outras providencias; Projeto de Lei do Executivo n° 
002/2022 - EMENTA: Disp6e sobre a reorganizacao da estrutura 
administrativa do poder executivo do municipio de Penaforte/CE e da 
outras providencias - Informativo; Apresentaeac da Prestacao das 
Contas de Governo - exercicio 2021 - Poder Executive; Requerimento 
Verbal N° 001/2022 do vereador -Jeova Junior Oliveira Cavalcante - 
pede ao poder executivo providencias com relacao a capinacao da zona 
urbana do nosso municipio, muitos idosos estao sofrendo com 
chikungunya e dengue. Que o municipio tome as devidas providencias. 
FACULTADA A PALAVRA PARA OS ORADORES INSCRITOS: 0 primeiro 
orador foi Jeova Junior Oliveira Cavalcante, boa noite a todos, Senhor 
presidente, funcionarios da casa, colegas vereadores; sobre os projetos 
vamos discutir aos poucos, desde ja essa camara itinerante vai ajudar a 
nossa populacao ja presenciei em outro municipio. Sobre a publicidade 
sempre muito bacana desde que se coloque dentro da legalidade, para que 
todos tenha ciencia e para que tudo que fosse falado saisse sem cortes 
para que nao venha a prejudicar, por que voces sabem que infelizmente 
existe o lado ruim. 0 requerimento verbal ao qual solicito ao poder 
executivo, providencias na capinacao do nosso municipio e porque muitos 
idosos estao sofrendo e esta se espalhando na zona urbana os casos de 
dengue e chikungunya, sendo de suma importancia a limpeza urbana. 0 
�ndo a se pron:ciar foi o :reador Joio Inaldo dos Santos�boa n� 
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a todos, Senhor presidente, colegas vereadores e nossa amiga Lessiana. 
Boas colocacoes nos projetos e sou a favor, mas vamos analisar mais ever 
a melhor forma para todos. 0 terceiro orador foi o vereador Joao Paulo 
Dum Nascimento, boa noite a todos, Sr. presidente, funcionarios da casa, 
senhores vereadores. Sr. presidente e muito louvavel o projeto que o 
senhor trouce para essa casa que e a camara itinerante, eu queria falar 
sabre a questao <lesses cinco dias que podiamos formar um calendario, 
que ja ficaria marcado as datas disponiveis. E interessante que agente 
mostre transparencia com o trabalho de divulgacao, tendo cuidado com a 
divulgacao. Quanta ao projeto de resolucao n° 002 a questao do whatsapp 
oficial e interessante que a gente receba s6 as coisas da casa, claro que 
nao podemos acabar com o grupo das cobrancas, 0 quarto orador foi o 
vereador Mario Rodrigo Matias de Sa, desejou boa noite a todos, Sr. 
presidente, 1 ° secretario, Srs. vereadores e nossa amiga Lessiana. Quero 
comecar minhas palavras pedindo desculpas ao vereador Sandro, vereador 
Junior e o servidor Cicero, eu coloquei em minhas redes sociais que nao 
precisa de requerimento para entrar em predios publicos, entao peco 
desculpas. Quanta aos projetos que foram apresentados hoje; sabre a 
camara itinerante ele e de suma importancia, sabre a publicidade e muito 
importante que os audios fiquem no sait da camara. Eu fui acometido pela 
chikungunya dias atras e houve tambern um movimento da vigilancia 
sanitaria, mais e sempre born promover mais acoes no municipio para 
combater o mosquito. Quanta a questao do transporte escolar eu vi a 
dificuldade desse 6nibus da empresa contratada que desse seguranca aos 
alunos, falei com o secretario e eles falaram que pediram que a empresa 
trocasse os 6nibus para seguranca das criancas. Falei a respeito do bueiro 
perto da pontual que e horrivel ali quando chove e um problema que a 
gente esta atras de resolver. Tenho satisfacao de ver que as coisas estao 
andando. 0 quinto a se pronunciar foi o vereador Manoel Pereira 
Angelo, boa noite a todos, Senhor presidente, funcionarios da casa, 
colegas vereadores. Minhas palavras Sr. presidente em relacao a camara 
itinerante o vereador .Joao Paulo foi muito feliz na colocacao do calendario 
e seria interessante um horario que varias pessoas pudessem participar e 
deixar aberto o livro de oradores para quern quiser falar das dificuldades 
da sua comunidade. 0 ultimo orador foi o vereador Sandrferfo Ferreira 
Rocha, desejou boa noite a todos, Sr. presidente, vereadores e a 
funcionaria Lessiana. Eu sempre falei com o Sr. presidente que era 
importante que houvesse um e-mail institucional e que facilitara muito. 0 

.- Whatsapp ate o judiciario ja usa e n6s temos que avancar. Vereador 
Mario fico muito satisfeito com as palavras, o nosso discurso na oura 
noite foi a respeito da forma como o prefeito tratou a comissao, mas e 
muito born o seu reconhecimento de erro e louvavel e pra gente nae fica 
nenhuma magoa. A respeito dos transportes escolares o prefeito falou que \'\ ______ 
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tinha recuperado os onibus, ai depois fica sabendo que foi contratada 
uma companhia de onibus. Born mais a grande verdade e essa a gente 
precisa trabalhar em mais harmonia, tenho varies oficios la sem resposta, 
nao deveria haver essa distancia entre os poderes. Quanto a camara 
itinerante e born para as pessoas ficar por dentro do funcionamento desta 
casa. Sao estas as minhas palavras. NA ORDEM DO DIA: Requerimento 
Verbal N° 001/2022 do vereador .Jeova Junior Oliveira Cavalcante - Foi 
a1>rovado 1>or unanimidade. Todos os demais projetos foram 
encaminhados para as comissoes. E como nada mais havia a tratar deu 
por encerrado os trabalhos desta que para constar eu Lessiana Ferreira de 
Lucena Santos, lavrei a presente ata que depois Iida e aprovada foi 

ada-oelo Presidente, pelo Secretario e demais vereadores. 


