
Ata da 1 a Sessao Bxtraordinarta do Segundo Periodo Legislativo, da 
Legislatura 2021-2024 Camara Municipal de Penaforte, Ceara. 

Aos Quatorzes (14) dias do mes de julho de 2022, as oito (8) horas, 
acontece a Primeira Sessao Extraordinaria 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: Antonio 
Alves Monteiro, Mario Rodrigo Matias de Sa, Manoel Pereira Angelo, 
Sandrierio Ferreira Rocha, Joao Paulo e .Joao Inaldo dos Santos. 
AUSENTE: Ronaldo Batista da Silva. 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: Projeto de Lei N° 
011/2022 - Atualiza o piso salarial na circunscricao do municipio de 
Penaforte, dos Agentes Comunitarios de Saude (ACS) e Agentes de 
Combate as Endemias (ACE) nos termos da EC 120/2022; Emenda N° 
02/2022 ao Projeto de Lei do Executivo n° 011/2022 - inclui o 
paragrafo unico ao Art. 3° do projeto de lei n° 011/2022 (que atualiza o 
piso salarial na circunscricao do municipio de Penaforte, dos agentes 
comunitarios de saude (ACS) e agente de combate as endemias (ACE) nos 
termos da EC 120/2022 - ementa) e da outras providencias. FACULTADA 
A PALAVRA PARA OS ORADORES INSCRITOS: nao houve orador. NA 
ORDEM DO DIA: Projeto de Lei do Executivo n° 011/2022 e Emenda 
n° 02/2022, Foram todos aprovados par unanimidade. 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 
aprov elo Presidente, pelo Secretario e demais 
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