
PAUTA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 16° LEGISLATURA – Art. 150 DO
REGIMENTO INTERNO

I - EXPEDIENTE: 

Item 1 – Ofício n° 42/2021, do Gabinete do Prefeito, comunicando a Sansão da

Lei 781/2021, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo,

na forma de Bolsa auxílio, aos catadores de materiais recicláveis no

município de Altaneira, no dia 14 de Maio de 2021; 

Item  2  –  Ofício  n°  094/2021,   da  Secretaria   de   Infraestrutura,   referente   ao

requerimento nº 82/2021;

Item3  –   Ofício   n°  095/2021,   da   Secretaria   de   Infraestrutura,   referente   ao

requerimento nº 85/2021;

Item  4  –  Ofício   n°  096/2021,   da  Secretaria   de   Infraestrutura,   referente   ao

requerimento nº 86/2021;

Item 5 – Apresentação do plano Municipal de Combate ao Racismo e promoção da 
              Equidade, pelo Professor Nicolau Neto;

Item 6 – Participação do Educador Físico Landim Júnior em alusão ao dia D e

a importância de movimentar-se.

TEMA LIVRE: Palavra dos Vereadores. 

II – ORDEM DO DIA: 

Item 1 – Parecer n°  020/2021, da Comissão Permanente, referente ao Projeto

de   Lei   n°   010/2021,   do   Poder   Executivo   que   dispõem   sobre   a

alienação de bens móveis pertencentes ao município;



Item 2 – Parecer n°  023/2021, da Comissão Permanente, referente ao Projeto

de Lei n° 013/2021, do Poder Executivo que dispõem sobre a Política

de Atendimentos dos Direitos da Criança e do Adolescente;

Item 3 – Requerimento n° 087/2021, de autoria da bancada do PT, solicitando

um fisioterapeuta respiratório e compra de capacetes elmos;  

Item 4 – Requerimento n° 088/2021, de autoria do vereador Ariovaldo Soares,

solicitando ao secretário de saúde informações sobre van locada para

atender aos agentes de Endemias e Equipe 2;

Item 5 -    Requerimento n° 089/2021, de autoria da Dra. Rafaela Gonçalves,

solicitando a reposição e substituição de lâmpadas queimadas na vila

São Romão; 

Item 6 -    Requerimento n° 090/2021, de autoria da Dra. Rafaela Gonçalves,

solicitando lista dos permissionários do Mercado Público Municipal e

se há algum box desocupado; 

Item 7 -    Requerimento n° 091/2021, de autoria da Dra. Rafaela Gonçalves,

solicitando limpeza completa do Mercado Municipal e conserto dos

banheiros;

Item 8 –  Requerimento n° 092/2021, de autoria da Dra. Rafaela Gonçalves,

solicitando Ambulância tipo UTI Móvel para o vale do São Romão.

























EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  PRESIDENTE  DA  CÂMARA
MUNICIPAL DE ALTANEIRA:

REQUERIMENTO Nº______/2021.

Os  vereadores que  este  subscreve,  no  uso  de  suas
atribuições legais, Art. 46, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal c/c Arts.
98 e  99 e  seus  incisos,  da Resolução  nº  04/2011 – Regimento  Interno;
requer a V. Exa., ouvido o Plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo
–  Secretaria  de  Saúde  – os seguintes pedidos de  providência:
Fisioterapeuta  respiratório  para  atender  no  hospital  municipal  os
pacientes acometidos pela COVID-19, e  a compra de dois  capacetes
Elmos.

Justificativa em Plenário. 

Termos em que,
Pede deferimento.

Sala das Sessões, 25 de Maio de 2021.

   Deza Soares              Dra. Rafaela Gonçalves                 Paulo Geaneo
   Vereador/PT                  Vereadora/PT                               Vereadora/PT

 Professor Nonato           Silvânia Andrade
  Vereador/PT                   Vereadora/Pt





 

 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA 
MUNICIPAL DE ALTANEIRA: 
 
 

REQUERIMENTO Nº______/2021. 
 
 
 
 

A Vereadora que este subscreve, no uso de suas 
atribuições legais, Art. 46, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal c/c 
Arts. 98 e 99 e seus incisos, da Resolução nº 04/2011 – Regimento 
Interno; requer a V. Exa., ouvido o Plenário, seja encaminhado ao 
Poder Executivo – Secretário Municipal de Infraestrutura, com o 
seguinte pedido de providência; a reposição e substituição de 
lâmpadas queimadas  na Vila do São Romão, em especial na entrada 
de acesso da mesma.  

 
Justificativa: 
 
O pedido que ora fazemos se justifica na necessidade 

de garantir a iluminação pública adequada e suficiente para 
amenizar os transtornos sofridos pela ausência de iluminação bem 
como para restaurar a segurança e a tranquilidade dessa 
comunidade, com urgência. 

 
Termos em que, 
Pede deferimento. 
 

Sala das Sessões, 25 de maio de 2021. 
 

Dra. Rafaela Gonçalves 
Vereadora/PT 



 

 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA 
MUNICIPAL DE ALTANEIRA: 
 
 

REQUERIMENTO Nº______/2021. 
 
 
 

A Vereadora que este subscreve, no uso de suas 
atribuições legais, Art. 46, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal c/c 
Arts. 98 e 99 e seus incisos, da Resolução nº 04/2011 – Regimento 
Interno; requer a V. Exa., ouvido o Plenário, seja encaminhado ao 
Poder Executivo – Secretária Municipal de Administração, com o 
seguinte pedido de providência; a lista com todos os 
permissionários do Mercado Público Municipal bem como se há 
algum box desocupado.  

 
Justificativa: 
 
O pedido que ora fazemos se justifica na necessidade 

de melhor identificação pessoal do permissionário bem como ao 
controle do uso e o cumprimento da finalidade de atender a 
comunidade com mais igualdade de oportunidades ao examinar 
quem de fato exerce atividade no local para realizar um diagnóstico 
sobre a situação do equipamento e a partir disso buscarmos 
melhorias e benfeitorias que possam contribuir com todos os 
usuários do Mercado Público Municipal.  

 
Termos em que, 
Pede deferimento. 
 

Sala das Sessões, 25 de maio de 2021. 
 

Dra. Rafaela Gonçalves 
Vereadora/PT 



 

 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA 
MUNICIPAL DE ALTANEIRA: 
 
 

REQUERIMENTO Nº______/2021. 
 

A Vereadora que este subscreve, no uso de suas 
atribuições legais, Art. 46, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal c/c 
Arts. 98 e 99 e seus incisos, da Resolução nº 04/2011 – Regimento 
Interno; requer a V. Exa., ouvido o Plenário, seja encaminhado ao 
Poder Executivo – Secretário Municipal de Infraestrutura, com o 
seguinte pedido de providência; a realização de limpeza completa 
bem como do conserto dos banheiros públicos do mercado 
municipal, com a devida substituição de equipamentos quebrados 
e/ou sem funcionamento além da adequação as atuais exigências da 
Organização Mundial de Saúde- OMS no combate e enfrentamento 
ao COVID. 

 
Justificativa: 
 
O pedido que ora fazemos se justifica na necessidade 

de garantir a higienização e condições mínimas de uso seguro para 
os usuários dos banheiros públicos do mercado municipal. Tal 
pedido é realizado devido as condições precárias com que se 
encontram as instalações dos banheiros, o que pode acarretar 
proliferação de doenças, contaminações, maus cheiros, proliferação 
de insetos e pragas no interior do mercado público o que coloca em 
risco a saúde dos permissionários e de todos os usuários do 
equipamento. Pedido este que se pede urgência na execução. 

 
Termos em que, 
Pede deferimento. 
 

Sala das Sessões, 25 de maio de 2021. 
 

Dra. Rafaela Gonçalves 
Vereadora/PT 



 

 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA 
MUNICIPAL DE ALTANEIRA: 
 
 
 

REQUERIMENTO COLETIVO Nº______/2021. 
AUTORIA: RAFAELA GONÇALVES RODRIGUES 

 
 
 

A Vereadora que este subscreve, bem como os demais 
parlamentares da bancada do PT, no uso de suas atribuições legais, 
Art. 46, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal c/c Arts. 98 e 99 e seus 
incisos, da Resolução nº 04/2011 – Regimento Interno; requer a V. 
Exa., ouvido o Plenário, seja encaminhado ofício para os Deputados 
Federais: José Guimarães, Idilvan Alencar, Domingos Neto e 
Genecias Noronha; aos Deputados Estaduais: Fernando 
Santana/PT, Guilherme Landim/PDT, David Macedo/MDB, 
Augusta Brito/PCdoB, Nelinho/PSDB, Renato Roseno/PSOL, 
Aderlania Noronha/SD,  solicitando dos mesmos esforços no 
sentido da aquisição de um veículo tipo AMBULÂNCIA TIPO UTI 
MOVÉL, para o município de Altaneira com o objetivo de haver 
destinação ao Distrito do Vale do São Romão, comunidade essa com 
mais de 600 (seiscentos) habitantes e pertencentes a cobertura da 
unidade do PSF II, porém sem cobertura de veículo para transporte 
de pacientes.. 

 
Justificativa: 
 
O pedido que ora fazemos se justifica na necessidade 

de garantir prestação de serviço de saúde com melhor qualidade em 
cobertura integral, tendo em o município no momento possui 
apenas uma ambulância em condições seguras de transporte o que 
deixa a comunidade do Distrito do Vale do São Romão, com mais de 
600 famílias, sem esse tipo de veículo disponível em exclusivo na 
unidade II do PSF. 

Para, além disso, é salutar destacar que a ambulância 
UTI MÓVEL é uma peça fundamental para o atendimento pré-



 

 

hospitalar. Pois possui todo o equipamento que pode ser encontrado 
numa Unidade de terapia Intensiva tradicional, permitindo que os 
socorristas tenham condições de um atendimento de qualidade para 
salvar vidas. Em casos mais graves, o paciente é transportado para 
Hospitais Emergenciais da Região do Cariri, uma vez que o Hospital 
municipal é de pequeno porte e precário suporte em casos de 
emergências. 

A aquisição deste equipamento vai atender as 
demandas do povo altaneirense ao mesmo tempo em que amplia a 
oferta de serviços na área de saúde, gerando assim mais qualidade 
de vida para nossa população. 

Certo de contar com tal apoio, dos pares desta Casa 
Legislativa, e que V. Exa. Presidente da Câmara tomará as medidas 
pertinentes ao assunto, colocando aos demais vereadores que 
aprovem este requerimento. 

 
 
Termos em que, 
Pede deferimento. 
 

Sala das Sessões, 25 de maio de 2021. 
 

 
Dra. Rafaela Gonçalves 

Vereadora/PT 
 

Professor Nonato 
Vereador/PT 

 
Paulo Geaneo 
Vereador/PT 

 
Silvania Andrade 

Vereadora/PT 
 

Claudovino Nogueira Soares 
Vereador/PT 
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