
Ata da 3a Sessao Ordinaria, do Primeiro Periodo Legislativo, da 
Legislatura 2021-2024 Camara Municipal de Penaforte estado do Ceara, 

Aos quinze ( 15) dias do mes de marco de 2022, as dezenove ( 19) horas, no 
Plenario vereador Jose de Barros Sobrinho da Camara Municipal de 
Penaforte, acontece a Terceira Sessao Ordinaria desta Sessao Legislativa, 
Presidida pelo Vereador Petrucio Muniz Ferreira e secretariado pelo 
prirneiro secretario -Jeova Junior de Oliveira Cavalcante. Chegada a hora 
regimental o senhor presidente autoriza o senhor a proceder a chamada dos 
senhores vereadores. ESTAVAM PRESENTES: Antonio Alves Monteiro, 
Ronalda Batista da Silva, Mario Rodrigo Matias de Sa, Sandrierio Ferreira 
Rocha, .Joao Inaldo dos Santos, Joao Paulo Dum Nascimento e Manoel 
Pereira Angelo (on-line). Havendo um numero legal, o Sr. Presidente 
invocando a protecao Divina declarou aberto os trabalhos da sessao. NO 
EXPEDIENTE CONSTA: Requerimento n° 003/2022, Requerimento n° 
004/2022, Requerimento n° 005/2022 e Requerimento n° 006/2022, 
(autor: Vereador .Joao Paulo); Projeto de Lei do Legislativo n° 001/2022, 
Dispoe sobre a denorninacao de uma rua na cidade de Penaforte e da outras 
providencias (autor: Vereador Antonio Alves Monteiro); Projeto de Indicacao 
n° 001/2022, Indica ao Excelentissimo Senhor prefeito do municipio de 
Penaforte Ceara a iniciativa de projeto de lei que regula a utilizacao dos 
pontos incentive atividade dos moto-taxistas do municipio (autor: vereador 
Antonio Alves Monteiro); Projeto de Indlcacao n° 002/2022, Indica ao 
Excelentissimo Senhor prefeito do municipio de Penaforte Ceara a iniciativa 
de projetos de leis distintos um dispondo sobre a reorganizacao 
administrativa do Poder Executivo do municipio e outro dispondo sobre a 
remuneracao dos cargos em comissao existentes (autor: vereador Petrucio 
Muniz Ferreira); Apreseniacao do 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; Projeto de Lei do Executivo n° 004/2022, DISPOE SOBRE A 
APROVA<;AO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFANCIA E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS; Emenda n° 01/2022, Altera o texto do art. 6° do 
Projeto de Lei do Executivo n° 004/2012 e da outras providencias: Emenda 
n° 02/2022, Altera o texto do art. 2° do projeto de lei do executivo n° 
004/2012 inclusive criando paragrafo unico e da outras providencias. 
FACULTADA A PALAVRA PARA OS ORADORES INSCRITOS: A primeira 
oradora foi Dra. Rosana Alencar Pereira, boa noite! Eu sou psic6loga de 

�ormac;ao, mas hoje estou aqui como Tecnica de gestao da secretaria de 
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pela Primeira Infancia de 2022 a 2031. 0 documento foi a construcao de 
uma comissao e nessa comissao estao pessoas de varias secretarias, eu fui a 
relatora, mas a construcao foi em conjunto e desde o ano passado tivemos 
reuni6es com estado que orientou na construcao do plano e pontos a serem 
adotados. A primeira Infancia, que abrange de O a 6 anos e um marco 
importante na vida de todo ser humano, onde se aprende e ensinam as 
habilidades sociais que serao utilizadas durante toda a vida, considerando 
esta fase da vida e toda sua importancia, o Municipio de Penaforte apresenta 
o Plano Municipal lntersetorial da Primeira Infancia, arcabouco importante 
na definicao e orientacao dos services que serao ofertados nos pr6ximos 10 
anos. Para que as acoes previstas sejam de fato o que a populacao 
Penafortense precisa, foi feito levantamento junto a representantes do poder 
publico e comunidade, para que fossem elencadas as necessidades para 
protecao social, saude, educacao, enfim o desenvolvimento Biopsicossocial 
das criancas da nossa cidade. Como prever o Estatuto da Crianca e do 
Adolescente (Lei n° 8.069 de 13 de Julho de 1990): "Art. 7° A crianca e o 
adolescente tern direito a protecao a vida ea saude, mediante a efetivacao de 
politicas sociais publicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento 
sadio e harmonioso, em condicoes dignas de existencia" Assim garante em 
forma de lei a protecao as criancas desde a vida intrauterina e segue com a 
efetivacao do acompanhamento puerperal, aleitamento, garantia a 
convivencia familiar e cornunitaria, sendo a insercao das criancas nas 
unidades de ensino, passo importante na convivencia em comunidade. 0 
presente documento e um norte para efetivacao dos direitos das nossas 
criancas, suas acoes s6 serao possiveis com grande empenho de toda a rede 
municipal e da sociedade civil. As conclus6es finais Por fim, Levando em 
consideracao os pontos colocados, serao apresentadas as formas de 
monitoramento e avaliacao do Plano Municipal Intersetorial da Primeira 
Infancia, com o intuito de acompanhar as acoes que serao executadas, 
colocando sempre em enfase a prevencao das violacces de direito das 
criancas, a promocao em saude e desenvolvimento saudavel e protecao desta 
fase unica da vida das pessoas. 0 papel principal no monitoramento das 
efetivacoes das acoes contidas no presente plano ficara a cargo do Conselho 
Municipal do Direito da Crianca e do Adolescente e do Cornite Gestor da 
Primeira Infancia, que em suas reunioes ira fazer o apanhado das acoes que 
deveriam esta sendo executada, se estao dentro do prazo e realizadas a 
contento. Para que as acoes contidas neste plano sejam efetivadas, e de 
suma i ortancia a colaboracao de todos os responsaveis, com o 
�m misso de zelar pelas criancas na primeira infancia. Ao terminar a �� P'#�ndeu filenta�egun�/< 



orador o vereador Joao Paulo Dum Nascimento, desejou Boa noite a todos, 
senhor presidente, servidores desta casa e colegas vereadores. A minha 
pergunta e simples teve um questionamento e interessante que antes de 
apresentar um projeto <lesses, que tivessemos a c6pia para que a gente 
tambem pudesse analisar, Apesar de que no telao ficou born, mas nao pude 
acompanhar a parte sabre o acompanhamento Pediatrico e eu pergunto com 
recurso pr6prio ate que prazo para implantacao? Em resposta a Sra. Rosana 
explicou que esta previsto para 2024 e que a gente espera que seja feito 
antes, mas e um prazo estimado. Isso e um plano intersetorial e que a gente 
pretende que seja sanado o quanta antes, mas colocamos esse prazo por que 
nao podemos dizer que vai ser feito esse ano porque depende de ou tras 
secretarias. Entendi a minha preocupacao e porque e muito importante o 
acompanhamento Pediatrico e eu estou notando essa dificuldade, muita 
gente tern nos procurado a respeito do medico Pediatrico infelizmente nae 
esta sendo elaborado ainda, mas Esperamos que o quanto antes seja 
implantado. - Rosana hoje as criancas sao atendidas pela pelas unidades 
basicas de saude da familia ai tern quest6es que eles nae conseguem resolver 
ai sao de destinados a um especialista na area. - outra pergunta aqui a 
senhora falou sobre o cartao mais infancia que e de O a 6 anos esta tendo 
alguma dificuldade? - Esse programa e do Governo do Estado do Ceara e a 
relacao dos beneficiaries Quern manda e o estado, n6s tinhamos inicialmente 
45 e hoje Somos 535 que estao sendo visitados pela agente social porque 
algumas familias estao recebendo com criancas de sete anos e ai precisa ser 
feito a baixa no sistema dessas familias para que abra vagas para ou tras 
familias com as criancas de zero a seis anos. - Ha inclusao das pessoas 
surdas do nosso municipio (tradutor de libras)? - quando a gente coloca a 
forrnacao dos mediadores ele e a forrnacao para atender a crianca com 
necessidade especifica porque precisa de inforrnacoes para atender a crianca 
com especialidade. 0 terceiro orador foi o vereador Bandrterto Ferreira 
Rocha, que desejou Boa noite a todos os presentes. Inicio minhas palavras 
com a seguinte pergunta, existe algum criterio para escolha dos integrantes 
do comite gestor? - Em resposta Rosana, o comite gestor o estado orienta que 
seja atraves de indicacao de pessoas que formam as secretarias porque 
precisa ser pessoas que conhecam Como esta sendo executado o trabalho, 
entao foram indicacao dos secretaries e cada secretario indicou os seus, a 
participacao social e da sociedade civil acontece atraves do CMDCA. - Eu sei 

� alta ou e porque nao ficou bem claro, por exemplo, o plano para 

� ..---, ��9as com TEA, como e de nosso conhecimento que ha varies casos em 
nosso municipio e que nem todos tern condicoes de arcar com tratamento, a 
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para incluir nesse plano? - Como nao foi orientacao do estado realmente nae 
foi feito, mas e uma questao interessante de levantar e muito importante ter 
a inclusao dessas criancas na Educacao Especial abrangendo todas as 
especificidades, realmente os casos de TEA vem aumentando em nosso 
municipio. - Tivemos aqui um projeto para reducao de carga horaria de 
servidores para acompanhar o tratamento dos filhos, gostaria de saber da 
senhora com como relatora desse projeto se ele esta apto a alcancar essas 
criancas? - Eu acredito que sim, nesses criterios de especificidades podem 
surgir novos criterios, outros podem surgir e quando surgir espero que sejam 
superados. NA ORDEM DO DIA: Requerimento n° 003/2022, 
Requerimento n° 004/2022, Requerimento n° 005/2022 e 
Requerimento n° 006/2022, (autor: Vereador .Joao Paulo); Projeto de Lei 
do Legislativo n° 001/2022; Projeto de Indlcacao n° 001/2022; Projeto 
de Indica�ao n° 002/2022; Projeto de Lei do Executivo n° 004/2022; 
Emenda n° 01/2022; Emenda n° 02/2022. Foram aprovados por 
unanimidade. 0 Projeto de Lei N° 002/2022 Joi encaminhado para as 
comiss6es. 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 assinada pelo Presidente, pelo 
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