
Ata da 5a Bessao Ordinarfa do Primeiro Periodo Legislativo, 
da Legislatura 2021-2024 Camara Municipal de Penaforte 
estado do Ceara. 
Aas doze (12) dias do mes de abril de 2022, as dezenove (19) 
horas, de forma on-line acontece a Quinta Sessao Ordinaria 
desta Sessao Legislativa, Presidida pelo Vereador Petrucio 
Muniz Ferreira e secretariado pelo primeiro secretario J eova 
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: Ronalda 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. Na sequencia, o Secre'tartc -Jeova Junior 
Oliveira Cavalcante, fez a leitura da pauta. NO EXPEDIENTE 
CONSTA: Requerimento N°007 /2022 - solicita ao poder 
executivo Municipal o desmatamento [toco das estradas vicinais 
na zona rural do municipio de Penaforte - Ceara; Projeto de 
Decreto Legislativo N° 001/2022 - Ementa: concede Titulo de 
Cidadao honorario ao Exmo. Senhor Nivaldo Magalhaes 
Martins, promotor de justica do Estado do Ceara; Projeto de 
Lei do Executivo n° 005/2022 - Ementa: dispoe sobre o 
programa nacional de prestacao de service civil voluntario no 
ambito do municipio de Penaforte; Proposta de emenda a Lei 
Organica Municipal n° 001/2022 - inclui o artigo 114 -A a 
Lei Organica do Municipio de Penaforte; Projeto de Resolucao 
n° 003/2022 - altera o artigo 26, I, n, do regimento interno da 
Camara Municipal de Penaforte e da outras providencias. 
O senhor presidente falou sabre o requerimento de sua autoria 
devido algumas pessoas me pedirem para solicitar um rosto 
inclusive o corredor que liga a lagoa preta ao Gentil o trecho se 
e contra bastante complicado devido as chuvas. FACULTADA 

PALAVRA PARA OS ORADORES INSCRITOS: 0 primeiro 
orador foi o vereador Jeova Junior Oliveira Cavalcante, boa� < ..... 
noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores e 
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Lessiana. Sobre a proposta sou a favor e uma proposta positiva. 
Gostaria de convidar os senhores para fazer uma reflexao que 
devido as chuvas Muitas pessoas tern procurado as unidades 
basicas de saude e eu convido os nobres colegas para fazer 
visitas devidas as denuncias que tenho recebido. Com relacao a 
educacao eu peco que possa fazer um trabalho transparente, 
para que o nosso trabalho seja para que a educacao melhore 
cada vez mais. Segundo orador o vereador -Joao lnaldo dos 
Santos, boa noite a todos! Quero dizer a voces que estou de 
acordo com o projeto de Emenda a Lei organica, coma todos 
sabem estou em casa doente de chikungunya. Muito obrigado. 
Terceiro orador o vereador -Joao Paulo Dum Nascimento, boa 
noite a todos senhor presidente, colegas vereadores e nossa 
servidora Lessiana. Melhoras .Joao Inaldo e .Jeova Junior. Sou a 
favor do requerimento e bem solicitado e muitas vezes se faz 
necessario a docurnentacao para mostrar a populacao que 
estamos fazendo o pedido, documentando e esperando que o 
gestor execute. Esse projeto de voluntario civil, temos que 
analisar bem, sou a favor com o Titulo de Cidadao. Em relacao 
as visitas eu concordo sim, senhores vamos fazer uma comissao 
e ver o servico na saude como esta. Com relacao a saude quero 
parabenizar pelo carro do estado que esta fazendo a dedetizacao 
e parabenizar tambem os agentes de endemias. Fiquei muito 
triste ao saber que as pessoas estao envenenando os animais 
na rua, temos que ver se realmente e verdade investigar a 
veracidade dos fatos. Temos que ter cuidado, porque estar 
tendo foco perto da nossa casa que fomos acometidos eu e 
minha esposa agora o colega .Joao Inaldo e .Jeova Junior 
tambem acometido por chikungunya desejo melhoras a todos. 
Quarto orador vereador Mario Rodrigo Matias de Sa, boa noite 
a todos senhor · presidente senhores vereadores. Gostaria de 
agradecer a Deus por mais um dia desej o melhoras a J oao 
naldo e .Jeova Junior, tambem fui acometido com a 

chikungunya desejo melhoras a todos. Sou a favor da visita ao 
hospital quando marcar a gente vai ver como esta la a gente 
esta sempre lutando pela melhora do nosso municipio Fiquei 
sabendo que estamos de secretario d�aude novo. 
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Quinto orador Vereador Manoel Pereira Angelo, boa noite a 
todos, nao estou presente, mas sou totalmente a favor ao 
projeto de emenda a lei organica. Quero so acrescentar em 
relacao a saude varias pessoas me ligaram denunciando em 
relacao ao atendimento e ninguem quer que fale o name da 
pessoa, ai agora voce chega e a pessoa nao e atendido, a pessoa 
passa o caso e o que aconteceu no atendimento e nao quer que 
fale o nome, mas eu sei o que me relataram e e so bre o 
atendimento. Sexto orador o vereador Sandrierfo Ferreira 
Rocha, boa noite, na pessoa do vereador Mario desejar meu 
boa noite a todos. Quero reforcar as palavras do vereador .Jeova 
Junior que a saude de nosso municipio nao esta de paraberis, 
porque em plena epidemia de chikungunya onde o secretario 
deixou sem nenhum medico nos PSFS arnanha, a falta de 
remedies, o municipio tinha que ter um plano de combate e o 
unico PSF que tern medico e o do Born a Haver. Ouvi falar que o 
prefeito esta atendendo. Falta de medicacao simples, falta de 
profissionais de saude, como bem falou vereador Mario pode ser 
que mude com o nova secretario e a saude melhore. Uma vez 
fui a secretaria falar com secretario e me falaram que eu tinha 
que agendar para falar com o antigo secretario, eu nao fiz 
agendamento para falar com secretario do municipio. A 
secretaria de educacao problemas serissimos nos transportes 
que a qualquer momento pode acontecer um acidente. 
Perguntando as maes o que seu filho fala em casa da merenda 
em resposta e ruim e horrivel, se nao for lanche de casa nao 
come, entao a crianca nao tern para quern inventar, elas sao 
sinceras no que dizem. 0 problema de acumulo de lixo eu vi 
que ali pr6ximo do acude ta um grande acumulo de lixo, entao 
gente esse surto com varies focos e porque o secretario de 
saude nao se preparou para enfrentar os focos de chikungunya. 
As estradas estao ruins esta chovendo esta e nao e desculpa 
para nao ajeitar e deveria ter colocado as maquinas a 
disposicao para ir la dando uma ajeitada. Boa noite! Setimo 
orador o vereador Ronaldo Batista da Silva, boa noite senhor 
presidente, boa noite a todos! Quero falar para voces sabre as 
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ex-prefeito Ronalda como em gest6es anteriores nao foram 
feitos Como devia entao eu conversei com o prefeito e ele falou 
que iria fazer, porque as estradas do nos so municipio sac 
poucas e ele falou que quer fazer essas estradas. NA ORDEM 
DO DIA: o Requerimento N°007 /2022 e o Projeto de Decreto 
Legislativo N° 001/2022 - foram aprovados par unanimidade e 
todos os demais projetos foram encaminhados as comissoes. E 
como nada mais havia a tratar deu por encerrado os trabalhos 
desta que para constar eu Lessiana Ferreira de Lucena Santos, 

a presente ata que depois Iida e aprovada foi assinada 
-PJ--.i...c.retario e demais vereadores. 
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