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Ata da Sexta (6') Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Altaneira, realizada no dia 
cinco (05) de Outubro de dois mil e vinte e dois (2022), Segunda (r) Sessão Legislativa da 
Décima Sexta (16a) Legislatura 

Às quinze (15) horas do dia cinco (05) de outubro 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 apresentar matérias do Podei Executivo. Na solenidade, se fizeram presentes os 
Vereadores: Ariovaldo Soares; Júnior do Povo; Paulo Geaneo; Professor Nonato; Silvânia Andrade 
e Valmir Brasil. A Vereadora Dra. Rafaela Gonçalves estava ausente com justificativa, haja vista que 
estava em viagem na Capital Fortaleza. Havendo assim número regimental de Parlamentares, o 
Presidente declarou aberta a Sessão. Após, solicitou a Vereadora Secretária Roberci Vânia Oliveira 
a leitura das seguintes matérias: Mensagem n° 030/2022 de autoria do Poder Executivo, 
encaminhando o Projeto de Lei n° 029/2022, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de 
Altaneira - Estado do Ceará para o exercício financeiro de 2023"; Mensagem n° 031/2022, de 
amoria do Poder Executivo, encaminhando o Projeto de Lei n° 030/2022, que "Autoriza o 
Município a firmar instrumento na forma de cooperação, parceria ou convenio com a Fundação 
Casa Grande - Memorial do Homem Kariri e dá outras providências" e Mensagem n° 032/2022 de 
autoria do Poder Executivo, encaminhando o Projeto de Lei if 031/2022, que "Autoriza o Chefe do 
Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Suplementar ao vigente orçamento da despesa, 
acrescentando em mais 30% do valor da despesa fixada na Lei Orçamentária N° 825/2021, de 29 de 
novembro de 2021, para o fim que indica e da outras providências". Encaminhadas as matérias à 
comissão Permanente para análise e emissão de parece", o Presidente ressaltou que no dia doze (12) 
não haverá Sessão devido ao feriado nacional. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente 
Vereador Deza Soares 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, 05 de Outubro de 2022. 


