
Ata da  14ª  (décima terceira)  Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Altaneira, realizada no dia 7 (sete) de Abril de 2021 (dois mil e vinte e um),
103 (décima terceira) Sessão Legislativa da 16ª (Décima Sexta) Legislatura.

As nove horas do dia  quatorze de Abril  do ano de dois mil e vinte e um, na sede do Poder

Legislativo do Município de Altaneira, sito a Rua Joaquim Soares da Silva nº 406, centro,

reuniu-se  em  sessão  ordinária  os  integrantes  da  Câmara  Municipal  de  Altaneira  sob  a

Presidência  do  Vereador  Deza  Soares  e  secretariada  pela  Vereadora  Roberci  Vânia  de

Oliveira. Pelo  Registro  de  Termo  de  Comparecimento,  constatou-se  a  presença  dos

Vereadores: Professor Nonato; Rafaela Gonçalves; Ariovaldo Soares; Paulo Geâneo; Silvania

Andrade,  Valmir  Brasil  e  Zuleide  Ferreira;  Havendo  número  legal  de  vereadores,  o  Sr.

Presidente  declarou  aberta  a  sessão.  Dispensando  a  leitura  da  Ata  da  Sessão  anterior

previamente distribuída as bancadas que,  com ressalva do vereador Ariovaldo Soares onde

mencionou, após análise do vídeo da décima terceira sessão, que embora o vereador paulo

Geaneo tenha se posicionado contrário  ao requerimento  de convocatória  do Secretário  de

Saúde, durante a votação o mesmo não fez o sinal, adotado pelos parlamentares durante as

sessões  virtuais,  em que  declara  aprovada  ou  não  as  matérias,  acrescentou  ainda  que  as

votações  ocorressem  de  forma  nominal,  sendo  aprovada  por  unanimidade. Seguindo,  o

presidente justificou que entendeu, e computou o voto do vereador Paulo Geaneo, pela seu

posicionamento contrário a convocatória e a favor do convite, assim como também computou

o  voto  da  vereadora  Dra.  Rafaela  Gonçalves  favorável  a  convocatória  diante  do  seu

posicionamento. Passando para os trabalhos do EXPEDIENTE: Item 1 – Ofício n° 022/2021,

da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, em resposta ao Requerimento de n° 050/2021

da vereadora Dra. Rafaela Gonçalves; Item 2 – Ofício n° 045/2021, da Secretaria de Finanças,

em resposta ao Requerimento de n° 050/2021 da vereadora Dra. Rafaela Gonçalves; Item 3 –

Ofício n° 076/2021, da Secretaria de Educação, em resposta ao Requerimento de n° 050/2021

da vereadora Dra. Rafaela Gonçalves; Item 4 – Ofício n° 026/2021, da Secretaria de Cultura,

em resposta ao Requerimento de n° 050/2021 da vereadora Dra. Rafaela Gonçalves; Item 5 –

Ofício n° 048/2021, da Secretaria de Finanças, em resposta ao Requerimento n° 059/2021 do

vereador Ariovaldo Soares; Item 6 – Consórcio Público Municipal para Aterro de Resíduos

Sólidos Unidade Crato. Após leitura informou que somente os presidentes da Câmaras farão

parte  da  reunião;  Item  7  –  Ofício  n°  176/2021,  da  Secretaria  de  Saúde,  solicitando  a

participação na sessão ordinária para prestação de informação. O presidente informou que não



foi necessário a formulação do convite ao secretário de saúde visto que o mesmo já tinha

encaminhado um ofício solicitando participação. Também comunicou a retirada do relatório

das  atividades  da  Câmara.  O  vereador  Ariovaldo  Soares,  baseado  no  artigo  137  do

Regimento, solicitou , se assim os demais parlamentares concordassem, a troca do tema livre

da sessão pela ouvida do senhor secretário de saúde. Sendo a proposta do vereador aceitada

pelos  demais  parlamentares  mas  com  um  pedido  da  vereadora  Zuleide  Ferreira  que

mencionou ter algumas demandas para apresentar na sessão de hoje. O presidente convidou o

Secretário de saúde, Júnior Paulino, para fazer uso da palavra já esclarecendo sobre seu tempo

de fala e da escolha de responder ou não os questionamentos dos parlamentares. Passando a

palavra para o secretario de Saúde, Júnior Paulino, que relatou sobre o boletim e vacinação

contra a COVID 19 no município, informou as consultas realizadas pela Secretaria Municipal

de Saúde, posteriormente falou sobre a vídeo conferencia que participou juntamente com a

Coordenadora  da  Casa  Civil  de  Direito  Humanos  e  de  Igualdade  Social  e  outros

representantes do Governo do Estado, que identificou que em Altaneira existe comunidade

quilombola e por essa razão tem prioridade na vacinação, comentou sobre a Campanha da

Vacinação da Gripe, fez explanação sobre as licitações da pasta da Saúde. O Presidente da

Casa Legislativa deixa em aberto para que os demais parlamentares realizem questionamentos

ao  Secretário.  O  Vereador  Valmir  Brasil,  pergunta  sobre  como  estão  sendo  as  ações

desenvolvidas pela secretaria são pelo SUS ou pelo convênio do município, e como está o

andamento  da  documentação  da  vacinação  das  comunidades  quilombolas.  Vereador

Ariovaldo comentou sobre falta de transparência da Secretaria de Saúde. O Vereador Geaneo

questiona desde quando foi cadastrado as famílias quilombolas e quais critérios foram usados

para essa cadastro. Vereadora Zuleide pede os nomes dos Presidentes das associações que

participaram da video Conferencia que o Secretário disse ter participado, e pede prioridade a

vacinação da gripe para os profissionais da Educação. Vereadora Roberci Vânia questionou

como o Secretario avalia a equipe de trabalho, questiona também quando surpreendido pela

noticiais circuladas nos jornais como se sente, e quando é elogiado sobre o seu trabalho se faz

uma avaliação  com a  sua  equipe.  Vereadora  Silvania  Andrade,  reforça  a  participação  do

Secretario de Saúde sempre que possível  as sessões,  para esclarecimentos a população de

Altaneira.  O  Vereador  Nonato,  questiona  sobre  quando  pode  haver  uma  garantia  da

manutenção  das  ambulâncias,  reforça  a  fala  da  Vereadora  Zuleide  sobre  a  prioridade  da

vacinação  da  H1N1,  e  sobre  as  especialidade  médicas  que  não  foi  mencionada  pelo



Secretário, se é o caso de não ser cobertas pelo SUS ou se não houve a demanda para ser

respondida. A Vereadora Rafaela Gonçalves questiona se no início da vacinação da COVID

19 foi feito um levantamento da população, e o segundo ponto é saber se há áreas descobertas

por Agentes Comunitários de Saúde, e existe áreas descobertas quais são e qual previsão de

ser sanada essa necessidade,  e saber se o Secretários sabe sobre o andamento campanhas

desempenhadas pelos Agente de Endemias, ativas, em pendencias, ou se todas estão sendo

realizadas, e a cobertura geográfica desses profissionais, e outro ponto foi a entrega dos EPIs

para os Agentes de Endemias e Agente de Saúde, ainda questionou sobre os atendimentos

fisicoterápicos e nutricional, do município de Altaneira, principalmente da zona rural, como

está os atendimentos se há uma equipe ativa, ou se irá ser prevista dentro da organização da

Secretaria de saúde, bem como atendimentos odontológicos para a zona rural, e se há uma

previsão de melhoramento, e melhoramento do PSF do Vale do São Romão, para que haja o

funcionamento,  nos  dias  necessários,  se  há  a  equipe  disponível,  diante  da reforma,  quais

foram as condições detectadas, previsão de abertura do PSF, se tem a equipe disponível. O

vereador Ariovaldo ainda questionou sobre, o recebimento das vacinas para a comunidade

quilombola,  e  quando tempo passou para que ocorresse a vacinação,   questionou sobre o

abastecimento de medicamentos, e esclarecimentos sobre as noticias veiculadas sobre a má

vacinação de Altaneira.  Ao fim dos questionamentos, o Secretário respondeu ao Vereador

Valmir, dizendo que todas as consultas e exames realizados pelo SUS e por convênios, e que

os quilombolas  só poderá dá inicio quando toda família  quilombola  estiver  cadastrada  na

plataforma  Saúde  Digital,  e  com  o  relatório  da  plataforma.  Ao  Vereador  Ariovaldo  o

Secretario  disse  que  as  licitações  foram refeitas  por  terem  sido  canceladas  as  realizadas

anteriormente, cancelamento devido a Operação Salus, disse ainda que foi postado no site do

município um relatório sobre a vacinação da COVID 19. Respondendo a vereadora Zuleide, o

Secretário  mencionou  que  os  representantes  são,  na  Samambaia  o  Elionildo,  Cachimbo

Vagberto, Bananeira Clécio, sobre a vacinação da gripe os professores estão na terceira fase

por ser uma orientação nacional, e a secretaria deve seguir a regra proposta pelo Ministério da

Saúde, Disse a avalia  como uma equipe de qualidade,  e sobre as noticias negativas sobre

Altaneira é entristecedor, e as dificuldades de está a frente da pasta da saúde em um  momento

pandêmico, prestou esclarecimentos sobre a logística da vacinação. Respondendo ao Vereador

Nonato sobre a manutenção da ambulâncias, relatou que só pode ser mandado para concerto

uma por vez, e que são transportes que circulam todos os dias, sobre as especialidade, relatou



que está sendo reduzido por razão do deslocamento dos pacientes, e que não se deve colocar a

população em situação de risco, mas que isso será solucionado com a seleção, pois já foi

colocado as  vagas  das  especialidade,  para que a  população de Altaneira  seja  atendida  na

cidade Direcionando a Vereadora Rafaela Gonçalves, as áreas descobertas que são algumas

delas, Bairro Zé Rael, Prado, e que o processo seletivo ele vem para sanar essas necessidades.,

mas que isso não está sendo impedimento para a vacinação, sobre as campanhas dos Agente

de  Endemias  relatou  que  está  acontecendo  as  campanhas,  e  que  devido  a  pandemia  foi

necessário o controla de algumas ações, como a entrada em domicílios de idosos, sobre a

fisioterapia  reforça  o  processo  seletivo  desejando  a  sua  finalização  para  que  tenha

profissionais  para atuar  nas diversas áreas,  sobre nutricionista,  psicologa tem a equipe no

centro de fisioterapia que pode ser solicitado pela família o agendamento do atendimento. O

PSF do vale do São Romão, tem pretensão de entrega até o fim do mês, esta sendo feita

alguns ajustes,  bem como a finalização do processo seletivo para que tenha profissionais,

finalizado os questionamentos.  O Presidente da casa legislativa propõe a finalização dessa

pauta, e passar para a Ordem do Dia. O Secretário diz que está a disposição para responder

questionamentos no momento ou posteriormente por requerimento. O Presidente da Câmara

disse  que  mesmo  tendo  meios  de  veicular  informações  que  agem  de  forma   não  muito

adequada, ele sugere ao secretário que esteja sempre realizando a transparência por meio da

câmara municipal,  rádio,  ou em que veículo de informação achar melhor,  para evitar  que

informações  falsas  sejam  transmitidas  a  população.,  evitando  informações  que  denigre  o

município. Seguindo para a ORDEM DO DIA:  Projeto de Decreto Legislativo n° 002/2021,

rejeitando Parecer Prévio n° 127/2021, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará que opinou

pela Regularidade com Ressalvas da Prestação de Contas do Governo Município de Altaneira,

Exercício Financeiro de 2016. Esclarecendo que em dezesseis de fevereiro de dois mil e vinte

e um o TCE comunicou a câmara municipal através do oficio 759/2020, sobre o processo

11338/2018 que trata da prestação de conta do governo municipal de Altaneira do exercício

de 2016 sobre a responsabilidade dos senhores Joaquim Soares Neto e José Elis de Oliveira,

onde o pleno do TCE emitiu  parecer  prévio 127/2020 favorável   aprovação das referidas

contas  considerando  regulares  com  ressalvas,  imediatamento  a  presidência  da  câmara

despachou para leitura da sessão seguinte, dia 17 de fevereiro e encaminhou para a publicação

e para a comissão permanente, a presidência despachou notificando os ex prefeitos, respondeu

a comissão permanente e oportunizando fazer as defessas, logo após o ex prefeito Joaquim



Soares  Neto  respondeu,  a  comissão  permanente  posteriormente  a  relator  da  comissão

permanente  emitiu  o  parecer  desfavorável  a  aprovação  e  em  seguida  a  presidência  da

comissão permanente encaminhou os autos para o processo da presidência da câmara, que

imediatamente designou essa data para o julgamento das contas e oficiou aos ex-prefeitos

informando  sobre  o  parecer  n°  20/2021,  do  relator  da  comissão  permanente  o  vereador

professor Nonato, a data de julgamento 14 de abril, e do direito de participação da referida

sessão de julgamento ocorrendo de forma virtual,  agradeceu a participação do Ex Prefeito

Delvamberto, lembrou que após a discussão do projeto de decreto legislativo aconteceria a

votação nominal dos parlamentares, também reforçou sobre o tempo regimental de fala do

relator  e  dos  ex-prefeitos  e  demais  parlamentares.  Fez  uso  da  palavra  o  vereador  relator

Nonato, que leu o relatório e defendeu o posicionamento da Comissão e reforçou seu voto

para a desaprovação das contas do exercício financeiro do ano de 2016. Sob uso da palavra o

ex-prefeito Delvamberto Soares relembrou todas as conquistas e desempenho da sua gestão

em infraestrutura e em todos os aspectos sociais e econômicas, principalmente na educação.

Também mencionou sobre a  CPI caracterizando como fraude e  esclareceu algumas ações

ocorridas  na  empresa  RECICLAN.  Destacou  gastos  do  atual  governo  com  locação  e

manutenção de veículos, reforçando sua organização e responsabilidade a frente do município

de Altaneira. O ex-prefeito encerrou seu tempo solicitando aos parlamentares para o julguem

as contas pelo que ele fez e não por questões pessoaos. Pela ordem, o vereador Professor

Nonato afirmou que seu posicionamento em relação as contas do exercício financeiro do ano

de 2016 não esta ligado a questões pessoaos, mas sob análise das contas e do que vivenciou

na  gestão  em julgamento,  mencionou  a  menção  anterior  do  Secretário  de  Saúde  em que

questionou  o  sumiço de  um carro  do  município,  após  um acidente,  com um funcionário

público  em exercício.  No  uso  da  palavra,  o  vereador  Ariovaldo  Soares  pediu  que  fosse

anexada a  sua declaração de  voto aos  laudos da prestação de  contas.  Justificou  seu voto

contrario ao Projeto de Decreto apresentado pelo vereador Professor Nonato, questionando

que o primeiro ponto do relatório deveria ser rejeitado e, também, mencionou sobre o discurso

politiqueiro  do  ex-prefeito  principalmente  pela  menção  a  CPI.  Por  fim,  se  posicionou

favorável  a  aprovação  das  contas.  Fez  uso  da  palavra  a  vereadora  Zuleide  Ferreira,  que

respondeu ao ex prefeito que ele não poderia acabar com a CPI a qualquer momento como o

mesmo mencionol anteriormente, e informou que as contas das movimentação financeira de

2014 e 2015 não iam para a Casa Legislativa. Mensionou, também, o sumiço da sucata do



carro do município que sofreu um acidente mas não voltou a Altaneira. Se posicionou a favor

da reprovação de contas pela quantidade,  segundo a vereadora,  de irregularidades  daquela

gestão. Por ordem, o vereador Ariovaldo Soares solicitou ao presidente que direcionasse a

discussão para o conteúdo da matéria, sobre as contas de exercícios da gestão anterior. Fez

uso da palavra a vereadora Dra. Rafaela Gonçalves, relembrou que fez parte da gestão no ano

de 2016 como servidora pública e informou que como parlamentar, e sem nenhuma influencia

pessoal, se posicionou favoravel a aprovação da prestação de contas em questão. Falou sobre

a CPI mencionada pelo ex-prefeito, enfatizando que existirá outros momentos para apreciação

e averiguação do que a consta. Não havendo mais nenhum pronunciamento dos parlamentares

, o presidente se posicionou sobre o julgamento e justificou sua tomada de decisão de aprovar

as contas com um discurso fazendo uma análise sobre sua atuação política e, também, a dos

demais colegas que acusaram e foram acusados. Considerando e presando pelo seu caráter e

histórico político, reforçou ser contra ao Decreto Legislativo e aprova as contas do exercício

financeiro da gestão do ano de 2016. Mencionou sobre a CPI mencionada pelo ex-prefeito que

o parlamentar que iniciou todo esse processo é o mesmo que recebeu voto de confiança do ex-

prefeito  para se tornar  candidato  a  vice-prefeito.  Encerrada as discussão o presidente deu

inicio  a  votação nominal,  sendo o relator  da comissão  o primeiro  a  votar.  A matéria  foi

rejeitada por mioria  de sete a  doi.  Não havendo nada mais  a tratar,  declarou encerrada  a

presente sessão, determinando a lavratura desta Ata, após achada conforme, será aprovada e

publicada. Sala das Sessões, 14 de Abril de 2021.


