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Ata da Quinta (5') Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Altaneira, realizada no 
dia dezenove (19) de Agosto de dois mil e vinte e dois (2022), Segunda (r) Sessão Legislativa 
da Décima Sexta (16) Legislatura 

Às dezenove (19) horas do dia dezenove (19) de agosto de dois mil e vinte e dois (2022), na sede do 
Poder Legislativo, situada à Rua Joaquim Soares da Silva n° quatrocentos e seis (406), Centro, 
reuniu-se em Sessão Extraordinária os integrantes da Câmara Municipal de Altaneira sob a 
Presidência do Vereador Deza Soares e Secretariada pela Vereadora Roberci Vânia Oliveira, com o 
objetivo de tratar da pauta relacionada ao Projeto do Poder Executivo n" 024/2022, que institui o 
Programa IPTU Premiado de incentivo a arrecadação tributária da forma que abaixo se encontra e 
dá outras providências. Na solenidade, se fizeram presentes os Vereadores: Ariovaldo Soares; Júnior 
do Povo; Paulo Geaneo; Professor Nonato; Dra. Rafaela Gonçalves; Silvânia Andrade e Valmir 
Brasil. Havendo assim número regimental de Parlamentares, o Presidente declarou aberta a Sessão, 
fazendo a dispensa da leitura da Ata anterior, que fora previamente distribuída às bancadas que não 
apresentaram ressalvas, sendo aprovada por unanimidade. Dando início aos trabalhos o Vereador 
Relator Professor Nonato realizou a leitura do Parecer n° 031/2022, da Comissão Permanente, ao 
Projeto de Lei n° 024/2022, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa IPTU Premiado 
de incentivo a arrecadação tributária ma forma que abaixo indica e dá outras providências. Depois 
de a leitura do Parecer favorável finalizada, o Vereador externou que o pretendo o Prefeito 
Dariomar Rodrigues criar e regularizar uma política de incentivo aos cidadãos altaneirenses em 
busca da arrecadação tributária do Município, principalmente direcionada a questão do IPTU, pois, 
é uma campanha que irá incentivar aqueles que pagam em dias as suas obrigação tributárias no 
Município de Altaneira. Para encerrar, afirmou acreditar que se trata de um Projeto que dispensa 
maiores discussões por ser um Projeto que, de certa forma, pegará uma parte da arrecadação 
municipal e contemplar a sociedade altaneirense. Nesse sentido, o Parlamentar externou seu voto 
favorável ao Projeto. Após, por a presente data se tratar do Dia do Historiador, o Vereador registrou 
as felicitações especiais a todos os professores historiadores de Altaneira. Com a palavra o 
Presidente da Casa, o mesmo agradeceu a presença dos Parlamentares e assessoria da Casa, pois, 
esclareceu que as sessões extraordinárias não são remuneradas. Na oportunidade, o Presidente 
tilmbém parabenizou todos os Historiadores, fazendo referência ao Vereador Professor Nonato, por 
ser Historiador, e de forma especial ao Professor Nicolau, que possui uma atuação exemplar como 
Historiador. Hoje também é Dia do Ciclista e, como havia feito da última sessão ordinária, o 
Presidente parabenizou novamente toda a categoria. Em seguida, a matéria foi posta em discussão e, 
não havendo, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a 

tratar, agradeceu a participação de todos os presentes e ouvintes, declarando encerrada a Sessão e 
determinando a lavratura desta Ata que. após achada conforme. será aprovada e publicada. Sala das 
Sessões, 19 de Agosto de 2022. 


