
Ata da 6a Sessao Ordinaria do Primeiro Periodo Legislativo, da 
Legislatura 2021-2024 Camara Municipal de Penaforte estado do 
Ceara. 
Aos vinte e oito (28) dias do mes de abril de 2022, as dezenove (19) 
horas, acontece a Sexta Sessao Ordinaria desta Sessao Legislativa, 
Presidida pelo Vereador Petrucic Muniz Ferreira e secretariado pelo 
primeiro secretario Jeova Junior de Oliveira Cavalcante. Chegada a 
hara regimental o senhor presidente autoriza o senhor secretario a 
proceder a chamada dos senhores vereadores. ESTAVAM 
PRESENTES: Antonio Alves Monteiro, Ronalda Batista da Silva, Mario 
Rodrigo Matias de Sa, Mano el Pereira Angelo (on-line), Sandrierio 
Ferreira Rocha, Joao Paulo Dum Nascimento e .Joao Inaldo dos Santos. 
Havendo um numero legal, o Sr. Presidente invocando a protecao 
Divina declarou aberto os trabalhos da sessao. Na sequencia o 
Secretario -Jeova Junior Oliveira Cavalcante, fez a leitura da pauta. 
NO EXPEDIENTE CONSTA: Requerimento N°008/2022 - solicita a 
secretaria de infraestrutura o conserto de esgoto a ceu aberto na Av. 
Maria Miravania Ferreira Sampaia; Requerimento N°009/2022 - 
Recuperar a estrada vicinal do Sitio Santo Andre e roco; Requerimento 
N°010/2022 - solicita do Foder Executive Municipal recuperacao das 
estradas nos pontos mais criticos; Projeto de Decreto Legislativo N° 
002/2022 Ementa: concede Titulo de Cidadao honorario a 
Ilustrissima senhora Monnalisa Maria de Lucena Souza, assistente 
social do municipio de Penaforte; Projeto de Lei do Executivo n° 
005/2022 - Dispoe sabre o programa nacional de prestacao de service 
civil voluntario no ambito do municipio de Penaforte, e da outras 
providencias foi Pedido vistas; Projeto de Lei do Executivo n° 
006/2022 - Dispoe sabre as diretrizes para elaboracao e execucao da 
Lei Orcamentaria anual para 2023 e da outras providencias; Projeto 
de Lei do Executivo n° 007 /2022 - Dispoe sabre alteracao na redacao 
do art. 2° da lei municipal n° 746 de 10 de junho de 2019; Projeto de 
Lei do Executivo n° 008/2022 - Institui Auxilio Tratamento Fora do 
Domicilio (TFD) - Patologias graves - Determina Limite Gasto 
Providencias. ORADORES INSCRITOS: Primeira oradora Maria do 
Carmo Ferreira dos Anjos, boa noite a todos, hoje venho aqui para 
pedir a voces senhores vereadores que tenham um olhar especial em 
que? Fiz faculdade em ciencias biol6gicas especializacao em residues 
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s6lidos, ai a pergunta, veio falar de que? De lixo, se n6s comecarmos 
olhar a situacao do nosso municipio esta precario, o lixo esta presente 
em todas as ruas, em todos os locais, necessita sim fazer um trabalho 
de conscientizacao nao apenas com a populacao, mas a 
conscientizacao com todos os orgaos, por que nao se tern essa 
coriscientizacao. Se voce me perguntar isso ja vem de geracoes e 
geracoes, de gestao a gestao e esse problema nao e resolvido. N6s nao 
podemos olhar a gest6es passadas, o que esta errado precisa ser 
consertado, senao a tendencia e do nosso municipio crescer e essa 
cornplicacao vem piorando a cada dia mais e n6s nao conseguiriamos 
colocar o municipio em ordem. Entao eu lembro quando eu estava 
trabalhando no municipio no setor da prefeitura que existia um 
convenio de cons6rcios publicos, esse cons6rcio ele e do ano de 2010, 
houve uma licitacao estadual na epoca aonde esse cons6rcio seria 
indicado uma parceria entre os municipios, haveria um aterro sanitario 
em determinado local e ali funcionaria. 0 que acontece, durante esse 
tempo todinho eu nao sei como esta esse processo, mas eu estive 
fazendo um levantamento e no ano de 2021 foi pago 318 mil reais da 
Prefeitura de Penaforte ao Cons6rcio Publico, R$ 26.500,00 mensal e 
no ano de 2022 ja foi pago 90 mil, esse valor subiu de 26.500,00 para 
30.000,00 ao mes e se fecharmos o ano vai ser 360 mil reais pagos ao 
cons6rcio publico. Ai eu pergunto aos senhores vereadores ea situacao 
do lixo de Penaforte? Continua a mesma e como esta sendo a questao 
deste dinheiro? Alguns dos vereadores ja pegaram esse convenio do 
cons6rcio publico e ja comecaram a analisar quais sao as benfeitorias 
para o municipio. Eu entrei no site do estado e ele diz o seguinte: dos 
186 municipios, 163 ja aderiram ao cons6rcio e ja estao 6timos com 
cons6rcio. Entao o cons6rcio diz que este lixo de Penaforte seria 
retirado da cidade de Penaf orte e seria levado para Milagres e la seria o 
nosso ponto final, mas por que esta sendo queimado o lixo no acude 
novo? Estou aqui hoje porque alguns moradores daquela regiao me 
pediram para vim aqui representa-los, porque a situacao e precaria 
quando comeca a queimar lixo la a fumaca ela vem ate as casas do 
acude novo. Ai voce me diz tern problema? Sempre teve, mas e isso que 
n6s estamos dizendo, n6s queremos corrigir essa situacao a qual esta 
sendo tirado dinheiro do nosso municipio e n6s nao estamos vendo 
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sabemos que a politica riacional de residuos solidcs ela diz na lei 2.305 
que e proibido queimar lixo a ceu aberto e e crime ambiental. Os 
advogados Petrucio e Sandrierio eles sabem que e crime ambiental 
fazer isso e se nos nao comecarmos, como e que vamos resolver essa 
situacao? A primeira coisa e que o municipio de Penaforte tern que 
fazer e uma associacao de catadores de lixo e a primeira base que tern 
que ser produzida, a segunda e a coleta seletiva, tern que ser feito, e 
tern que comecar nas escolas e nos orgaos publicos para fazer a coleta 
seletiva, separar lixo do que se pode aproveitar porque nem tudo hoje e 
lixo e e por isso que o municipio de Penaforte esta com muitos casos de 
chikungunya, Por que o lixo esta acumulando em todos os locais, o 
mato esta acumulado em todos os locais e nos precisamos ver esta 
situacao, precisamos analisar como melhorar essa situacao porque 
hoje Penaforte tern em tomo de nove mil habitantes e daqui a dois anos 
pode estar com 11 mil e ai, o municipio nos vamos deixar na mesma 
situacao? Entao eu peco aos caros vereadores o convenio porque nao 
esta aberto para todos verem que a prefeitura analise o convenio para 
ver o que pode ser feito para esses catadores de lixo. Ai se voce fala 
assim, mas nao existe como fazer uma Associacao de catadores de lixo, 
eu digo que tern sim, porque nos vemos no nosso municipio catadores 
fazendo a coleta de lixo e ja separando fazendo a selecao ja deles. 
Entao necessita de um local para eles colocar e depois fazer a venda 
para eles, mas atraves de uma associacao e nao individual e desde ja 
quero agradecer minha oportunidade. 0 segundo orador foi o vereador 
Mario Rodrigo Matias de Sa, boa noite senhor presidente, primeiro 
secretario, demais vereadores e funcionarios dessa casa. Quero deixar 
meus agradecimentos por mais um dia de lutas que Deus nos deu a 
oportunidade de estar aqui, a frente desta casa expondo os problemas 
do nosso municipio e expondo tambem as melhorias que foram feitos ja 
durante esse tempo. 0 questionamento sobre o lixo todo mundo esta 
fazendo nesses ultimos dias depois de muitas chuvas, onde a chuva e 
bencao de Deus, e boa, mas com ela traz alguns encargos que nosso 
municipio esta enfrentando, mas nada e melhor do que nos lutarmos 
aqui pelas dificuldades que nos estamos enfrentando. Eu estava 
pensando aqui nas palavras da nossa amiga Maria e eu tambem pensei 
do jeit que Petrucio falou que tinha algum entrave diante dessa 
difi dade que estamos tendo para esse sanitario, entao nao e 
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so dizer vamos levar para algum lugar, como foi dito aqui e lei tern que 
ter o aterro sanitario que custa um absurdo, que o caixa nao tern. 
Entao n6s temos que ver o que e pegar informacoes para ver como e 
que vai ser, por que nao pode tarnbem o executivo chegar aqui na 
cidade e dizer leve la para Milagres, ai se la nao tern o aterro ai vai 
jogar aonde? Entao n6s temos que saber como o senhor presidente 
falou que vai saber procurar o que esta acontecendo desde o inicio para 
ir alimentar a populacao de noticias boas, se Deus quiser eu acho que 
esse entrave ai vai ser quebrado. Eu andando esses dias uma pessoa 
me passou uns videos que estao aqui no meu celular de criancas de 
madrugada retirando lixo de dentro das lixeiras e jogando no meio da 
rua, as cameras filmaram, eu acho muito triste porque sao criancas 
retirando lixo e jogando na rua, jogando para cima. Sao muitas 
dificuldades que vamos enfrentar e estamos enfrentando nesses 
ultimas dias que passaram. Entao fiquei muito triste porque parte da 
populacao deixando e isso acontecer, as maes e os pais. 0 Conselho 
Tutelar tern que ficar sabendo disso vou passar para eles, por que o 
video mostra eles jogando lixo para cima. Entao vamos nos agarrar 
primeiramente a Deus e segundo nas autoridades responsaveis e n6s 
cobrar, como foi dito aqui varias vezes, n6s vamos cobrar, andar, 
fiscalizar e cobrar. Desde ja quero agradecer por mais uma 
oportunidade. Terceiro orador o vereador Jeova Junior Oliveira 
Cavalcante, boa noite a todos, pessoal presente e funcionarios da 
casa. Eu estava fazendo uma reflexao da fala de Maria e eu confesso 
queria entender a fala do vereador Mario e vereador .Joao Paulo, porque 
quando Maria se refere a questao do lixo do nosso municipio ela esta se 
referindo as situacoes, quais sao as propostas da gestao perante as 
acoes que estao sendo desenvolvidas no nosso municipio. Eu confesso 
que nao consigo compreender, porque assim quando a oradora fala nas 
situacoes que a gente vem vivenciando, a gente esta colocando 
situacoes, pelo menos foi o que eu entendi pela fala dela, talvez Maria 
possa esclarecer se eu nao tiver compreendido, por exemplo: n6s temos 
uma coleta seletiva em algumas ruas e alguns bairros que passa na 
segunda, quarta, sexta e nos sabados coleta geral que e o periodo 
feirista. Nos ultimos meses n6s nae estamos tendo essas coletas, ai 
essa coleta seletiva ela e a primaria, depois vem as outras coletas 
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cumulo de lixo e qualquer lugar promove, seja o lar, seja a casa, 
estados e pais enfim e o que entendi que sao acoes desenvolvidas 
perante o municipio que esta muito deficitaria, assim sao as palavras 
que consegui compreender dela e confesso que me gerou certo conflito 
quando o vereador cita a questao de Regim que e louvavel demais, eu 
desde o inicio acompanho o trabalho dele, ja visitei no inicio quando ele 
montou, s6 que Regime ao contrario, ele e um empresario, e brilhante? 
Muito, ele e quern precisa da parceria do municipio para que ele possa 
aumentar e ampliar a producao. Mas o municipio tern suas pr6prias 
acoes e seus pr6prios investimentos e ai nao vou entrar em detalhes do 
que vem acontecendo, que e falta de combustivel, etc, porque tambem 
eu nao tenho provas, mas enfim o que eu entendi da colega professora 
e essa questao das acoes do municipio e se eu estiver errado 
professora, me corrija tambem e assim eu confesso que nao consegui 
compreender a 16gica de raciocinio entre um.a pessoa jogando lixo fora 
e as acoes do municipio perante aquilo, eu nae consigo compreender 
quando se fala na falta de acao do rrrunicipio com um trabalho de uma 
empresa de um empresario dentro de um municipio, que tern mais de 
15 funcionarios jade carteira assinada, trabalhando, lucrando, fazendo 
um trabalho belissimo, levando para a reciclagem, mas tudo isso tern 
um principio previo o recurso financeiro da empresa dele e ate hoje nae 
se tern nem antes, nem agora, espero que tenha no futuro um.a 
parceria mais viavel e mais pr6xirna da regiao que possa melhorar essa 
coleta seletiva. Assim eu confesso nao estou criticando, s6 estou 
pontuando porque nao consegui compreender. Quarto orador foi o 
vereador Bandrierfo Ferreira Rocha, boa noite a todos. Eu entendo 
que a duvida de Maria e assim, porque o municipio ja esta pagando o 
cons6rcio? Alguem sabe explicar porque esta pagando o cons6rcio ja, 
se nao ha efetivamente o recolhimento pelo cons6rcio? 0 senhor 
presidente Petrucio Muniz, pronunciou que pelo seu conhecimento 
por uma informacao extraoficial, uma pessoa ligada a Jati me falou que 
a um retalhamento desse valor e faz um caixa para construir a 
estrutura, mas, por exemplo, pode ter tido uma contrapartida do 
estado e temos de ver as normas do cons6rcio e tirar as duvidas e 
trazer . osteriormente alguma resposta para os senhores e para Maria. 
Co inuando a oratorio o vereador Bandrierto, eu tambem desccnheco, 

oficiar a Prefeitura para in rmar e explicar porque esta 
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recolhendo e pode ser que seja realmente esta logistica de fazer um 
caixa para custear as despesas, pode ter sentido, o cons6rcio tern que 
ter um caixa antes para comecar os aterros sanitarios nas cidades e a 
tramitacao desse cons6rcio foi realmente todo na administracao do ex- 
prefeito Agabio, logo essa gestao vai s6 executar o cons6rcio que 
inclusive a gente ja aprovou a lei. Agora e assirn, vejam so, o cons6rcio 
nao vai chegar aqui em Penaforte e vai recolher os lixos nas calcadas 
nao, voces estao entendendo, o cons6rcio ele vai apenas transportar 
aquele lixo que nao e reciclado do Centro de Triagern do municipio para 
o aterro sanitario em Milagres, esse vai ser o papel do cons6rcio. A 
coleta interna continua a cargo do rnunicipio entao assim nao vamos 
ficar com aquela expectativa que tudo vai mudar aqui quando o 
cons6rcio chegar nao, em parte nao, a gente vai acabar com aquele 
aterro irregular ali no Acude Novo, mas que a gente vai levar para o 
aterro em Milagres isso ai vai resolver, mas a coleta interna nao vai 
ficar a cargo do cons6rcio e sim do municipio e ai os problemas que 
n6s estamos enfrentando hoje continuarao se nao houver uma politica 
Municipal de combate a isso, Penaforte hoje ele possui sim focos de 
lixo, n6s temos foco de lixo onde e urna area que nao tern residencias, 
ali na entrada do acude e um foco permanente de lixo. Eu pude 
presenciar varies dias, varias semanas, eu nao sei por que e colocado 
aquele montante de lixo a1i e quando e retirado o montante o muito, 
fica o pouco ainda aquele lixo espalhado, nao fica aquele lixo 
acumulado fica aquele lixo espalhado. Ha focos de lixo em areas onde 
nao passa a coleta diaria, por exemplo, atras da casa da servidora aqui 
da camara tern lixo ali atras junto com mato, porque segundo os 
moradores ali nae passa coleta, Entao e assim em varias areas aqui da 
cidade a gente pode observar esses focos de lixo, o que e que poderia 
ser feito? 0 municipio tern que ter uma politica para combater esses 
focos, nao adianta s6 o gari passar na rua, que vai acabar com lixo da 
rua, tern que haver a o bservacao dessas regioes com pouco acesso por 
tras das residencias pouco habitaveis, porque vai tao lixo la tern que ir 
la coletar o lixo e fazer aquela limpeza do rnunicipio. Ai temos o lixo 
que se acumula com rnato, ai vira uma situacao porque o mato cobre o 
lixo e voce acha que nao tern lixo e s6 tern mato, gerando ai foco de 
tudo de dengue, chikungunya e todo tipo de dcenca e a nossa 

teve tao acometida por essas doencas como esta 
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agora. Por incrivel que pareca nao sao as residencias as grandes 
geradoras do mosquito, as pessoas estao vendo, estao tendo 
conhecimentos que estao vindos mesmo das ruas, entao tern que ter 
esse combate. 0 gari vai varrer aquela rua que esta no trajeto dele, 
agora nos entornos da cidade onde esta o lixo nao adianta a gente ficar 
culpando o morador que jogou o lixo, o municipio tern que ir la e retirar 
o lixo e chamar a populacao daquelas casas e conscientizar; fala gente 
eu estou tirando o lixo dessa vez, mas nao e para pr6pria saude de 
voces, nao facam mais isso. Tern que haver essa politica de 
aproximacao, tira, chama e conversa. Agora deixar la e ficar sempre 
com aquela ressaltando que e culpa do morador nao vai resolver 
tambem o problema, vai continuar o lixo la e ele vai continuar jogando. 
Nasso municipio hoje realmente enfrenta esse problema do lixo, tern 
muito lixo na rua, tern muitas ruas com matos e precisa que o 
municipio atue urgentemente fazendo a limpeza e ao mesmo tempo em 
que faz a limpeza passe conscientizando os moradores para que nae 
suje mais. 0 cons6rcio nao vai resolver nosso problema aqui na cidade 
nao, eu confesso que no inicio da gestao de 2021 a cidade estava muito 
mais limpa. As vezes por algum problema ate alheio aos 
administradores aquela coleta de um dia as vezes nae existe ai as 
pessoas acumulam o lixo, elas nao vao ficar com o lixo em frente as 
suas casas, elas vao procurar onde jogar, ai quando houver essa falha 
por qualquer problema faca um mutirao depois. Entao sao coisas que 
podem ser resolvidas internamente, agora que de fato em respeito a 
opiniao de todos a nossa cidade esta hoje suja, ela esta com muito lixo 
nas ruas infelizmente e a gente quer que essa situacao mude. 
Aproveitando o ensejo gostaria de perguntar que o vereador Ronalda 
hoje e 28 do mes de abril se as estradas foram consertadas? Porque o 
senhor falou com o Sr. prefeito e ele falou que ia consertar tudo ate as 
passagens molhadas do Born a Haver e Retiro e ia fazer. Em resposta o 
vereador Ronaldo, conversou com o prefeito e ele falou que depois do 
inverno vai fazer todas as estradas, ele falou que esse ano faz, agora 
para fazer tern que parar as chuvas mesmo, porque nao tern coma o 
maquinario trabalhar dentro da lama, o prefeito falou que esse ano faz 
todas as estradas e reforma todos os predios publicos, foi minha 
co branca para ele que fiz coma vereador, eu fui ate ele e foi o que ele 

pelo menos alguns pr· ios ja foram reformados. 
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Continuando o vereador Sandrierio, e tern certas castas que so jejum e 
oracao vao resolver, vamos jejuar e orar para ver se realmente ele 
cumpre. Gente brincadeiras a parte continua vindo a mim a 
reclamacao sabre a merenda escolar, vereador .Joao Paulo o senhor e 
muito atento a isso e eu converse com as maes e pergunta o que e que 
seus filhos estao dizendo? Que esta horrivel, entao e assim a crianca 
nao vai mentir, por exemplo, eu tenho aqui a comunicacao da mae que 
s6 estao servindo soja na merenda escolar, o cardapio ele e variado e 
que as frutas que esta no cardapio nao chegam. Entao nae tern como 
uma mae ta com esse tipo de questao e nao tern como uma crianca 
chegar em casa e dizer que a merenda esta boa sem ta, entao e uma 
situacao que a gente tern que averiguar essa questao da merenda 
escolar. Quinto orador o vereador -Joao Paulo Dum Nascimento, boa 
noite senhores vereadores, servidores e na pessoa do senhor presidente 
eu comprimento aos demais. Senhores eu vou comecar pelo o 
requerimento de minha autoria eu gostaria que analisasse ai eu fui 
questionado voce ainda esta fazendo requerimento? Ai a populacao nos 
pede ai o que acontece quando a populacao nos cobra a gente vai la e 
cobra, so que nao esta tendo resposta, entao eu pelo menos 
documento, eu digo eu documentei se voce quiser eu posso mandar ate 
uma c6pia e os demais aprovaram ou nao aprovaram, enfim essa e a 
minha forma de prestar tambem conta com a populacao. Eu acho que 
o vereador Nezinho e testemunha disso porque eu estou com 
requerimento dele aqui, se eu nao me engano ja e bem o quinto nesse 
segmento, mas pelo menos ele esta la eu cobrei de novo, entao e o 
nosso papel e com fe em Deus eu espero que seja atendido. Pessoal eu 
queria tambem dizer a voces que eu apresento o projeto de decreto 
legislative concede o titulo de cidada a ilustrissima senhora Monnalisa 
Maria Lucena de Souza assistente social do nosso municipio, que 
desempenha as atividades no nosso municipio desde 2010. Eu queria 
pedir a oportunidade de esclarecer como eu fui citado tentar explicar o 
ponto de vista em relacao a oradora Maria e ao colega o vereador J eova, 
eu concordo plenamente que quando nao se entende tern que 
perguntar, para que se possa dialogar e talvez se entender. A Maria ela 
chegou a falar na criacao de uma associacao em relacao aos catadores 
de lixo foi isso que a senhora citou? Em resposta Maria do Carmo, 

tava na administracao em 2012, foi quando 
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cornecou o assunto de cons6rcio e ai foi na epoca que houve o 
cons6rcio na cidade e onde houve a licitacao que seria escolhida uma 
empresa que iria fazer esses grupos de cons6rcio e nessa mesma epoca 
eu ja tinha tido contato com o pessoal dos cons6rcios e eles diziam que 
para isso acontecer o municipio ele tinha que se responsabilizar por 
uma associacao de catadores de furn, que e isso que o vereador 
Sandrierio esta falando, quer dizer os catadores e quern fazem a coleta 
seletiva ali e depois da triagem e que e enviado para la somente o que 
nao e utilizado, eu s6 estava dando a ideia de comecar a colocar em 
pratica, porque entra gestor e sai gestor e diz assim vamos deixar para 
frente e a situacao esta piorando a cada dia. Joao Paulo prosseguiu 
entao Maria foi o raciocinio que eu entendi em relacao a criacao de 
uma associacao, o que eu quis dizer a respeito do nosso amigo 
ernpresario Regim ele tern outro segmento e e privado, mas ele e um 
dos caras que a gente pode usar como instrumento de orientarmos a 
criar uma associacao em relacao a tudo isso. Ele e Privado nao tern 
nada a ver com o publico no segmento dele, para ser um born 
administrador no privado talvez no publico va ter alguns contratempos, 
mas ele sabe mais ou menos as diretrizes a seguir e o Regim eu tenho 
um grande apreco, porque eu o vejo desempenhar atividades 
extraordinarias dentro do nosso municipio e a ideia minha e n6s temos 
exemplos e pegar as pessoas desse segmento que possa nos ajudar. 
Essa e o brigacao do Poder Executivo que inclusive es ta deixando a 
desejar sim, eu transito em Penaforte, senhores tern muitos pais de 
familia que lamentavelmente catam esse lixo de uma maneira 
infelizmente incorreta deixando os demais, mas e o meio que estao 
encontrando muitas vezes de levar o alimento para casa, mas enfim e 
minha maneira de pensar, tern muitos coisas que a gente tern que 
conversar, dialogar e tambem tentar colocar em pratica e uma delas 
Maria e que o presidente vai mandar oficio e a outra e que vou 
procurar o secretario de infraestrutura, vi as postagens e vou saber 
onde e que esta sendo colocado os buj6es, os dep6sitos e tudo mais, eu 
pensei que poderia estar nas escolas entao eu nao vi na pratica. Nao e 
coisa dificil da gente procurar saber, ter resultados onde esta indo o 
dinheiro, o que esta sendo feito, o que n6s precisamos de fazer e da 
respo abilidade desse municipio. 0 intuito eu acredito de todos aqui e 

trutivo principalmente da servidora e oradora que veio nos 



dar essa ideia e que foi um tema bem discutido por esta casa, portanto 
Maria seja bem-vinda sempre. Sexto orador Manoel Pereira Angelo, 
boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores e 
funcionarios dessa casa. Eu quero iniciar minhas palavras justificando 
esse requerimento que mais uma vez estou levando para ser apreciado 
pelos colegas, para ser mando para o executivo. Concluiu muito bem o 
nobre vereador .Joao Paulo nao ea quinta, mas parece que e a quarta 
vez que falo nesse requerimento, veja bem a necessidade desse 
trabalho: por tras da parede do acude do Santo Andre o acude grande 
cheio de buraco e precisando rocar, em cima da parede tern varies 
buracos e a1i uma pessoa passando a noite de moto e talvez chegar a 
cair ele vai cair para dentro do acude ou por tras da parede, causando 
ali um acidente, uma coisa que eu tenho certeza que o trabalho ali nao 
e grande, porque tern picarra a1i perto e tern as cacambas tambem para 
fazer. Entao eu queria pedir aos vereadores mais uma vez pra gente 
apreciar, votar e mandar para o executivo para ver se ele resolve esse 
trabalho la no Santo Andre. Em relacao a lixo e ao mato ai em 
Penaforte o que me chamou mais atencao foi a situacao do cemiterio 
local me mandaram umas fotos aqui, que pelo que eu vi a1i o senhor 
nao acha uma cova, nao tern como localizar nada dentro do cemiterio e 
nao tern nenhum motivo que justifique aqueles cerniterio na situacao 
que esta, a1i e uma falta de respeito a todas as familias penafortense, 
porque toda familia tern um ente querido que esta sepultado ali, entao 
nao gosta esses dinheiro todo, pode gastar mais um pouco agora 
porque deixaram chegar na situacao que esta, eu ate admito que nao 
era para ter ficado daquele jeito, se tern Coveiro, se tern outra pessoa 
ali, vai la fulano roca esse mato, vamos tirar tudo, me desculpe a 
expressao mas a1i foi uma falta de atencao muito grande. Em relacao 
ao cons6rcio e ao aterro sanitario eu quero associar minhas palavras 
as palavras da professora Maria, em que o Sr. presidente e nobres 
colegas fazer um requerimento solicitando ao poder executivo o que ele 
tiver em relacao ao cons6rcio, tirar uma via e mandar para camara, 
porque qualquer pessoa que chegar e falar no assunto ja esta na 
Camara, quero aproveitar e desejar o meu boa noite a todos e muito 

NA ORDEM DO DIA: o Requerimento N°008/2022, 
ento N°009/2022, Requerimento N°010/2022, foram 

vados por unanimidade e t . os os demais projetos f oram 
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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, lavrei a presente ata que depois Iida e aprovada foi 

o Presidente retario e demais vereadores. 

---4,=*""�-=---����.c-��-'--�����-PRESIDENTE 

������--4,,��� ::..:.=--=--=----'--'--"�-.__����SECRETARIO 
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