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Ata da Trigésima Primeira (31°) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Altaneira, 
realizada no dia vinte e seis (26) de Outubro de dois mil e vinte e dois (2022), Segunda (2°) Sessão 
Legislativa da Décima Sexta (16') Legislatura 

Às nove (09) horas do dia vinte e seis (26) 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 OITI Sessão Ordinária os integrantes da Câmara Municipal de Altaneira sob a Presidência do 
Vereador Dem Soares, e secretariada pela Vereadora Roberei Vânia Oliveira. Pelo registro do Tenno 
de Comparecimento, constatou-se a presença dos Vereadores: Aliovalde Soares; Júnior do Povo; 
Paulo Geaneo; Professor Nonato Dra. Rafaela Gonçalves; Silvania Andrade e Valrnir Brasil. 
Havendo assim número regimental de Parlamentares, o Presidente declarou aberta a Sessão, 
indagando se os nobres Parlamentares desejariam retificar da Ata anterior; que fora previamente 
distribuida às bancadas, ao passo que o Vereador Ariovaldo Soares pediu retificação para restar 
consignado que apresentou discordância da decisão do Presidente da Câmara, que colocou em 
votação o Parecer n°033/2022, da Comissão Permanente, referente ao Projeto de Lei a' 026/2022, de 
autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal ir 833/2022, que versa sobre a Estrutura 
Administrativa do Executivo, e dá outras providências; Parecer ir 034/2022, da Comissão 

Permanente, referente ao Projeto de Lei n° 027/2022, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 
Municipal if 684/2017, e dá outras providências e o Parecer n° 035/2022, da Comissão Permanente, 
referente ao Projeto de Lei IR 028/2022 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a Lei 
Municipal iits 771/2021 e dá outra providências, justificando que referidas matérias não poderiam ser 
votadas na presente sessão, eis que não foram publicadas no avulso da Pauta da Ordem do Dia, ante 
o dia anterior, conforme regimento, que a Bancada da Minoria, caso ocorra a votação, irá analisar se 
entender necessário, a judicialização da questão. Não sendo apresentadas mais ressalvas, foi aprovada 

por unanimidade. EXPEDIENTE: leitura realizada pela Secretária Roberci Vânia Oliveira das 
seguintes matérias pautadas: Convite, do IBGE, através do Poder Executivo Municipal, convidando 
o Presidente da Câmara Municipal de Altaneira, e também, os edis da Augusta Casa, para participar 

da Reunião dc Planejamento e Acompanhamento no Censo Demográfico 2022 — Repac; Oficio n" 
064/2022, da Secretaria de Meio Ambiente, informando as ultimas nortes realizadas pela Secretaria 
de Meio Ambiente e Oficio n° 119/2022, do Poder Executivo, encaminhando as remessas das Leis 
Municipais ti° 864/2022, 865/2022, 866/2022, e 867/2022. Seguindo para os registros da Presidência, 
o Presidi:Re iniciou registrando a participação em Reunião de Planejamento e Acompanhamento no 
Censo Demográfico 2022 - Repac, que foi realizada com objetivo d dar transparância aos trabalhos 

do Instituto no município de Altaneira, informando sobre o andamento da coleta, com vistas à 
obtenção da cobertura territorial correta e de uma melhor qualidade dos dados levantados. Se fizeram 
presentes também na reunião os Vereadores Junior do Povo e Prof. Nonato, a Vereadora Roberci 
Vania, secretários e Secretárias de pastas municipais, e representantes do Poder Executivo e sociedade 

ivil. Na sequência, registrou que no da de ontem (25/10), foi comemorado o Dia Nacional à 
mocracia, na oportunidade, o Presidente pontuo.: as ameaças cie atual governo para o excrcicio da 
mocracia, destacando a importância do ato de votar e escolher os nossos representantes no segundo 

iho das Eleições 2022 que acontecerá no próximo domingo (30/10). Da mesma forma, foram 

istradas outras datas importantes, a saber: o Dia do Funcionário Palie() comemorado em vinte e 

to (28) de outubro, e o DD do Trabalhador da Constiução Civil comemorado hoje, vinte e seis (26) 

outubro. ParICz; o Presidenterunicou que na próxima quarta-feira (02/11), não ha 
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Sessão Ordin Ria em virtude do Dia de Finados, feriado nacional. TEMA LIVRE: o Vereador 
Ariovaldo So res suscitou uma questão de Ordem, mas, externou que o Presidente poderia considerar 
como seu tempo de fala do tema livre. Iniciou sua fala externando que, =razão de a Presidência ter 
pautado o Projeto de Lei acerca do Crédito Especial, realizou um breve explanação sobre o histórico, 
com base no Regimento Interno e também na Lei Orgânica Municipal. Na explanação que se sucedeu 
a fim de discutir aprazo para deliberar as matérias de caráter geral =regime de urgência, o Vereador 
destacou que Lei Orgânica é hierarquicamente superior a todas as demais normas do ordenamento 
jurídico do municipio, solicitando que o Projeto de Lei if 031/2022 não fosse pautado, poiso mesmo 
contraria o Art. 53 da Lei Orgânica, não estando assim, de acordo como ato da Presidência de pautar 
a matéria, hal vista que, de acordo com o nobre, foi uma decisão tomada em contrariedade à LOM 
e também em ontraCedade ao Regimento e a todas as posiçóes anteriores adotadas pelo Presidente. 
Por sua vez, o Presidente Deza Soares informou que houve urnRequerirnento destinado á Presidência, 
de autoria do Vereador Professor Nonato, sobre a matéria em questão e que a decisão de o acatar foi 
tomada de acordo com a orientação da assessoria jurídica da Casa e destacou contradições entre o 
Regimento e a LOM e reiterou a decisão de pautar o Projeto, decisão tomada, reafirmou o Presidente, 
com fundamento no Regimento Interno, que segundo o Art. 228 não contradiz a Lei Orgânica do 
Município. De volta com a palavra, o Vereador Ariovaldo Soares solicitou que lhe fosse encaminhado 
formal, inclusive da assessoria jurídica. Solicitação foi aceita pela Presidência. Após, o Vereador 
Professor Nonato parabenizou o Presidente pela assertiva em pautar o Projeto, mesmo diante das 
contradições encontradas entre a LOM e o Regimento, destacando que esse é um erro muito grave, 
cometido por renomados profissionais e reafirmou que continua a defender o que solicitou no 
Requerimento destinado iiPresidência da Casa, onde pede que o Projeto tenha celeridade. Novamente 
detendo a palavra o Vereador Ariovaldo Soares trouxe novamente à Casa demandas e problemas 
referentes ao transporte universitário no município, ressaltando que é uma classe que permanece 
desassistida, uma classe acovardada que não possui coragem para fazer o enfrentamento da situação, 
assim como grande parte do povo de Altaneira e grande parte dos professores, que também possuem 
essa conduta de verem a retirada de direitos e de verem perder garantias que tem e calam-se. Nesse 
sentido, o Parlamentar afirmou que compreende, pois o Pode Executivo da cidade é um Poder 
perseguidor, que persegue pessoas, que persegue servidor e que persegue principalmente, aqueles que 
são mais desassistidos e aqueles que não possuem voz, que não tem a coragem de expor e denunciar 
os descasos. Finalizou sua fala ressaltando as responsabilidades que a Casa tem, ou, de acordo com o 
mesmo, deveria ter. Seguidamente, o Presidente Deza Soares esclareceu que há sim uma preocupação 
dos Parlamentares da Base do GOVOMO com a questão dos universitários, tanto é que recebeu a noticia 
de que amanhã (27/10), o ônibus já estará liberado e na cidade. Afirmou ainda, que há sempre uma 
intennediação dos Parlamentares de Base, que não apenas cobram no Plenário, mas também 
diretamente, pois também o faz c acompanha. Reiterou que a situação está sendo resolvida e que há 
sim uma preocupação do Governo com a causa universitária, aproveitando a oportunidade para , 
relembrar que nenhum governo fez tanto pelo transporte universitário, como o unial. Na sequência, o 
Vereador Junior do Povo informou que, em tratativa acerca da questão do transporte universitá 
com o Prefeito Municipal e com a Secretária de Educa go, a mesma informou que na semana que 

m, inicio da semana, ou, no máximo hoje, a empresa que faz a manutenção, anunciou que já estaria 
oponível o transporte na cidade. Como o orador ante lar, o nobre também afirmou que essa é a 
stáo que mais se preocupa e mais presta assistência para com a classe universitária, fornecendo até 
nsporte totalmen alugo. Relembrando ainda, as situações difics cias se em 
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gestões anteriores. Dando continuidade, fez uso da fala o Vereador Professor Nonato, informou que 
além das cobranças públicas, a bancada de Base também senta com o Gestos para cobrar c resolver 
situações. Relatou seu entusiasmo com a evolução que a educação de Altaneira vem passando no 
transporte escolar, relembrando, assim como os que lhe antecederam, as tristes situações que muitos 
universitários enfrentaram em épocas de outrora Gestões, relatando que muitos eram até mesmo 
obrigados a descer do transporte por não ter votado no então Gestor. O Parlamentar também ressaltou 
o processo,por vezes demorado, mas necessário para que a disponibilidade de transporte universitário 
ocorra em conformidade com as normas de segurança. Sequentemente, fez uso de seu tempo 
regimental a Vereadora Roberci Vânia Oliveira, que por sua vez, registrou sua participação na 
Reunião de Planejamento c Acompanhamento no Censo Demográfico 2022, realizada ontem (25/10) 
e o convite do Sindicato APEOC para assembleia realizada boje (26/10), a fim de união na busca de 
unia reposta da Sra. Governadora fralda Cela, em relação ao compromisso feito para com o 
pagamento do precatório aos professores e aos demais profissionais da educação do Estado do Ceará. 
Em relação a votação de matérias, a Vereadora externou que ficaria muito feliz se o intuito da pressa 
fosse para atender todas as políticas públicas do Município, pois sabe-se que as demandas são muitos. 
Na Pasta da Saúde, a Parlamentar também tratou da questão do transporte universitário e o quanto é 
importante a resolução desse problema, bem como fez cobranças novamente quanto á entrega 
dos tlabets para estudantes do município. Depois, o Vereador Júnior do Povo informou que a 
Secretária de Educação lhe repassou que o transporte universitário sairá da manutenção ainda nessa 
tarde. Seguindo, o Vereador Valmir Brasil deu inicio a sua fala fazendo cobranças em relação aos 
transportes da área da saúde, pois relatou que recebeu muitas reclamações da população. Sobre a 
questão universitária, e nobre relatou que quando se E cobrado, o que vem a tona é o passado. Nessa 
perspectiva, salientou que não vivemos de passado e sim de presente e, no presente, se quer saber o 
que acontece atualmente. Finalizou fazendo uma cobrança verbal e registrando que posteriormente 
fará um Requerimento formal sobre algumas passagens molhadas do Municipio, que dão acesso ao 
Distrito do Seio Romão. Finalizada a fala, o Presidente Dera Soares ressaltou, no tocante aos 
universitários, que o intuito é sempre a melhora da resolução do problema. Sobre o mesmo assunto, 
o Vereador Professor Nonato externou que e passado faz parte da história de toda sociedade e ele 
constrói urna sociedade presente mais igualitária c justa, fornecendo ainda a oportunidade de 
compreensão dos fatos presentes. Esclareceu que quando fez os paralelos entre as Gestões, foi para 
esclarecer que ninguém está se emitindo em buscar °melhor para° povo de Altaneira,pois, de acordo 
com ele, estão buscando e fazendo. Ressaltou também que o Prefeito Dariomar está conseguindo 
atingir um percentual melhor que anos anteriores. Portanto, as vezes se faz sim necessário ouso do 
passado, para que o povo lembre o que viveu e faça um comparativo com o que está vivendo. Após, 
fez uso do tempo regimental a Vereadora Dra. Rafada Gonçalves, onde inicialmente apresent 
algumas ações desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social. A nobre agradeceu a resposta 
apresentada do retorno do transporte universitário da manutenção e, juntamente com os 30agradecimentos, tratou das condições de acesso da população a esse serviço. Ainda na questão dos 
transportes, a Parlamentar salientou a importância que se deve ter na organização e na manutenção e . 
revisão dos veículos de atendimento da área da saúde. Em demandas decorrentes do Distrito do São 

omão, a nobre expôs a falta de recolhimento de lixo nas duas (02) últimas semanas e também a falta 
e fornecimento c distribuição de tambores e amplitude de coleta até a comunidade Bananeira Dor 
02). Nessa questão, a nobre refletiu se seria o caso de solicitar, em termo de Requerimento escrit 
companhamento dessa . . ção, da documentação e do fornecimento de combustível 
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fornecimento dessa empresa que realiza a coleta no Município, para atestar se a mesma está 
trabalhando com efetividade ou se está deixando a desejar em um serviço tão importante dentro do 
Município. Para encerrar o assunto, informou que aguardará retorno da Secretaria responsável e, se 
possível, uma nota da empresa responsável pela realização do serviço e, assim não sendo satisfeito, 
informou que estará solicitando por meio de Requerimento a cópia integral da Licitação, que decorre 
da empresa responsável pela coleta e limpeza das vias, para que haja uma explicação mais adequada 

mais clara ao povo. Por fim, entrando na pauta do Outubro Rasa, deixou a sugestão de que temas 
assim possam ser abordados também na Casa. Posteriormente, a Vereadora Silviinia Andrade realizou 
a leitura do relatório de ações realizadas no mês de outubro pela Secretaria de infinestrutura. 
Sequentemente, o Vereador Paulo (3eaneo usou o seu tempo regimental para destacar a grande 
evolução que o transporte universitário sofrei ao longo das Gestões Municipais, até chegar à 
gratuidade dos dias atuais, mesmo com as falhas que ainda possui. O Parlamentar realizou também a 
leitura do relatório semanal de atividades da Secretaria de Agricultura. Aposterieri, o Vereador Júnior 
do Povo, assim como alguns de seus antecessores, registrou participação em Reunião de Planejamento 
e Acompanhamento no Censo Demográfica 2022. Na oportunidade, registrou também ação conjunta 
de Doação de Sangue do Hemoce com a Secretaria de Saúde na última sexta-feira, dia vinte c um 
(21). O Vereador continuou sua fala externando que, acredita que a Gestão atual foi a que mais 
investiu em políticas públicas, na história de Altaneira, onde, realmente, é um Gestão voltada para o 
povo. Nesse sentido, fez destaques positivos à Gestão Municipal do Prefeito Dariornar, pontuando 
ações como: recuperação e empiçarramento de estradas, investimentos na educação Com a constmoão 
de escola investimentos em iluminação pública, saúde e assistência social. Ao final, o Presidente 
apresentou aos Parlamentares o encaminhamento do Plano de Desenvolvimento da Educação Pública 
da rede municipal de Altaneira para aa utilização dos recursos oriundos do precatório do FUNDEF, 
realizado pela Secretária de Educação Zulcidc Ferreira, que, na oportunidade, também comunicou 
que realizou encaminhamento de extratos, de matérias solicitadas pelos Parlamentares. ORDEM DO 
DIA: o Presidente informou que o Requerimento n° 036/2022, de autoria do Vereador Professor 
Nonato, solicitando a tomada de providências necessárias em relação ao Projeto de Lei n" 031/2022, 
foi encaminhado diretamente à Presidência da Casa, portanto, não é votada 'mordem do dia. Seguindo 
para o item dois (02), a Vereadora Secretária Roberci Vânia Oliveira realizou a leitura do 
Requerimento tf 037/2022, de autoria da Vereadora Dra. Rafada Gonçalves, solicitando que seja 
encaminhado Expediente a Presidente da Comissão Pennanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Altaneira, Sra. Raneide Pereira de Pinho, requisitando o encaminhamento de cópia integral do 
seguinte procedimento: Licitação 2022.06.03.2/2022 e do item três (03), o Requerimento n° 038/2022, 
de autoria da Vereadora Dra. Rafada Gonçalves, solicitando que seja ampliada a rede de atendiment 
do Programa mais Cidadão para instalação de um anexo, como polo de atendimento descentralizado, 
na localidade do Distrito do São Romão, Finalizadas as leituras, a Vercadora Requerente Dra. Rafada 
Gonçalves externou que havia passado um tempo aguardando a execução dos Requerimentos 
anteriormente apresentados pelo seu mandado, retomando agora com as últimas matérias lidas. Sobr 
a primeira, o Requerimento e 037/2022, a Parlamentar informou que fundamenta-se no sentido d 
ser uma obra no Vale do São Romão, sendo a mais concreta que uma Gestão pode deixar para o futuro 
do Vale do São Romã°, Em contrapartida, a ohre continuou ainda há algumas especulações sobre as 
transtornos que ainda abordam quela comunidade de transferência dos alunos e especulações também 
acerca do investimento do dinheiro público. Diante do exposto, a Vereadora esclareceu que 
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acompanhar depeno e com maiorprecisão esse grande investimento da Gestão. A respeito da segunda 
(2") matéria, o Requerimento na 038/2022, a Marcadora tratou sobre a ampliação dos serviços de 
atendimento do Programa Mais Cidadão para o Vale do São komão, tendo em vista que o nosso 
ártico Distrito, o tamanho de sua população, bem como a distância da sedado Município. A solicitação 
é que haja lá a disponibilidade de uma sala para que as agentes comunitárias do Distrito do São Roma() 
possam ter um equipamento disponível para realizar os atendimentos. No mais, a nobre pontuou que 
o Requerimento busca melhorias no trabalho dos agentes da já referida localidade. Finaliza a a fala 
da Marcadora, a matétia foi posta em discussão e, mos, ser discutida de formaposiliva e esclarecedora, 
foi posta em votação, sendo aprovada por unanimidade. Seguindo, a Marcadora Secretária Adorei 
Vânia Oliveira realizou a leitura do Requerimento n" 039/2022, de autoria do Vereador Dez Soares, 
solicitando que seja realizado o empicarramento da estrada que liga a Sede ao Sítio Pajeti, iniciando 
nas imediações da Casa de Farinha (Sena do Valéria), se estendendo até o Açúde Pajeü. Faz ndo uso 
da fala, o Vereador Requerente Dcza Soares pontuou a necessidade de melhoria do trajeto citado na 
matéria, onde se tem um importante acesso das pessoas que lá trabalham e também das pessoas que 
lá visitam, desse modo, essa seria uma forma além de melhoria para a população, de fomentar o 
turismo na região, levando-se em consideração que lá há, por exemplo, aulas de campo, anta de 
escalas do Município como também do Estado, havendo-se assim, a necessidade urgente de melhoria 
no trajeto mencionado na matéria. Após a fala de Vereador a matéria por posta em discus ao pela 
Marcadora Presidente em Exercício Silvânia Andrade e, após ser discutida positiva= te pelo 
Plenário foi posta em discussão, sendo aprovada por unanimidade. Depois, foi realizada a leit ra pelo 
Vereador Relator Professor Nonato do Parecer n° 038/2022, da Comissão Permanente, ao Projeto de 
Lei n° 031/2022 de autoria do Poder Executivo, que otimiza e Chefe do Poder Executivo M micipal 
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. Quando publicada a Pauta, o Vereador Ariovaldo Soare , corno 
Presidente da Comissão Permanente, esclareceu que o Parecer é apenas manifestarão individual do 
Vereador Relato- Professor Nonato, pois, a matéria não foi submetida a voto no Plenário da Comissão 
Permanente. Prosseguindo, o Vereador Relator Professor Nonato expôs que o Projeto já está a Casa 
há muito tempo e que já fora pré-discutido e levantadas algumas discussões e levantamentos. 
Esclareceu que o Prefeito Dariomar solicita Crédito Suplementar e que votou favoravelmente na 
Comissão e, se for de entendimento as sua Bancada, votará favoravelmente também em Plenário. 
Partido para a discussão da matéria, o Vereador Ariovaldo Soares registrou que, pelas motivações c 
pela questão de ordem que fomuilou e que foi vencida pela decisão da Mesa, solicita o conteúdo 
integral de todo o processo legislativo para fins de judicialização do resultado da votaçã 
o:piqueta, o Presidente esclareceu que a matéria foi pautada apenas com derisão do Plenário 

retirada de votação. Assim, o Vereador Lido da Bancada da Maioria solicitou que colocasse a maten 
em votação, ao mesmo tempo que se pronunciou favorável a mesma. Não havendo mais disc soão, a 
matéria foi posta em votação, onde a Bancada da Minoria: Ariovaldo Soares (PDT), Rolacrei Vônia 
(PSD) e Valmir Brasil (PDT) se pronunciou contra a aprovação da matéria e a Bancada da Maioria 

T): Dra. Rafaela Gonçalves, Júnior do povo, Paulo °cana°, Prof. Nonato e Silvania Andrade se 
✓ enunciou favoravelmente. Matéria ap ovada pela maioria. Não havendo mais nada a tr tar, o 
P esidente Vereador Deis Soares reforçou que não haverá Sessão Ordinária na próxima sem ia, dia 

d is (02) de novembro, em decorrência do feriado nacional, Dia de Finados e novamente enlátisou 

n ssa responsabilida71 kcipr imo rimai go, dia trinta (30), fazendo a nossa escolha certa, r a 
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tenhamos um pais mais demeeratico, mais justo, com maior segurança e, evidentemente, com 
melhorias na vida de cada brasileiro, Depois, gradeeeu a participação de todos os presentes e ouvintes 
e declarou encenada a Sessão, determinando a lavratura dessa Ata que, após achada conforme, será 
aprovada e publicada. S das Scssõ es 6 de Ou' b 2023/ 
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