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Ata da Trigésima (30) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Altaneira, realizada no dia 
dezenove (19) 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 dezenove (19) 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 Ordinária os integrantes da Câmara Municipal de Altaneira sob a Presidência do 
Vereador Deza Soares, e secretariada pela Vereadora Roberci Vânia Oliveira. Pelo registro do Termo 
de Comparecimento, constatou-se a presença dos Vereadores: Ariovaldo Soares; Júnior do Povo; 
Paulo Geaneo; Professor Nonato; Dra. Rafada Gonçalves; Silvânia Andrade e Valmir Brasil. A 
solenidade também contou com a participação da Professor Ivanildo Cidrão, que veio à Casa com o 
intuito de apresentar e comentar sobre o livro de sua autoria: 'Da descoberta de uma cruz, criou-se a 
Paróquia de Santa Teresa de Jesus", lançado recentemente. 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. EXPEDIENTE: leitura realizada pela Secretária Roberci Vânia Oliveira das seguintes 
matérias pautadas: Oficio n° 001/2022, de Ivanildo Cidrão, solicitando participação na Sessão 
Ordinária a ser realizada no dia 19 de Outubro de 2022, com o intuito de apresentar e comentar sobre 
o livro de sua autoria: "Da descoberta de uma cruz, criou-se a Paróquia de Santa Teresa de Jesus", 
lançado recentemente; Oficio n° 004/2022, da Prefeitura Municipal de Altaneira, encaminhando cópia 
em arquivo de mídia da documentação solicitada no Oficio n° 076/2022, do Requerimento n°031/202, 
de autoria do Vereador Ariovaldo Soares; Oficio n° 112/2022, do Poder Executivo, solicitando 
urgência na Apreciação do Projeto de Lei n° 031/2022, nos termos do art. 53 da Lei Orgânica do 
Município e Projeto de Decreto Legislativo n° 006/2022, de autoria do Vereador Ariovaldo Soares, 
que concede a Medalha do Mérito Legislativo ao Senhor Antônio Alencar Moura Cordeiro, pelos 
seus relevantes serviços prestados ao Município de Altaneira, na função de Juiz de Paz. Seguindo 
para os Registros da Presidência, o Presidente iniciou externando suas condolências à toda família do 
Sr. Luiz Ferreba, avô do Vereador Júnior do Povo, pelo seu falecimento. Nas datas comemorativas, 
tivemos o dia doze (12), Dia das Crianças e Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. 
Sobre essa mesma data, o Presidente registrou que fora prestigiado como representante do Poder 
Público Municipal, juntos as festividades religiosas da igreja de Santa Teresa de Jesus, aproveitando 
a oportunidade para agradecer pela honra dessa homenagem. Ainda sobre as festividades, registrou 
que no dia quatorze (14) todos os Parlamentares foram prestigiados com o novenário, se fazend 
presente ele, o Vereador Paulo Geaneo e as Vereadoras Silvânia Andrade e Roberci Vânia Oliveira. 
Além dessas atividades, o Presidente informou que ele, juntamente com demais membros do Poder 
Legislativo, participaram de outras, como exemplo: a abertura da Festa da Padroeira, com o pau da 
bandeira, e outras. Sobre o dia quinze (15), o Presidente informou que a Padroeira da cidade foi 
homenageada através das redes sociais oficiais da Câmara, além de também homenagear todos os 
professores em comemoração ao dia dessa profissão tão importante para toda sociedade. Já sobre o 
domingo, dia dezesseis (16), o Presidente referenciou o debate presidencial entre os dois atuais 
candidatos à Presidência do Brasil, Lula e Bolsonaro. Na ocasião, o Presidente reforçou a importância 
de todos exercerem seu direito de voto. Continuando as datas comemorativas, a Presidência registrou 
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a data da segunda-feira, dezessete (17), como Dia Nacional da Vacinação; na terça-feira, dia dezoito 
(18), foi comemorado o Dia do Médico, na oportunidade, o Presidente parabenizou, em nome d e 
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filho, o Médico Pedro ícaro, todos(as) os(as) médicos(as) de Altaneira. Dando continuidade, foi 
registrado também o dia de hoje, dezenove (19), como Dia do Profissional de Informática e amanhã, 
dia vinte (20), se comemorará o Dia do Poeta. Para encerrar, a Presidência registrou a aplicação da 
prova do SPAECE 2022 no dia de hoje e, em nome da E.M.E.F 18 de Dezembro, estendeu à todos o 
convite para prestigiar a Feira de Ciências, que será realizada amanhã, dia vinte (20), a partir das oito 
(08) horas da manhã, tendo como tema: Interagindo Saberes para Construção das Habilidades, na 
referida instituição. Após, o Presidente convidou o Professor Ivanildo Cidrão para fazer uso da 
Tribuna da Casa. Abrindo a sua fala, o Professor Ivanildo saudou a todos(as) e, depois, fez uma 
sucinta apresentação acerca do seu livro 'Da descoberta de uma cruz, criou-se a Paróquia de Santa 
Teresa de Jesus", que fora lançado recentemente. Seguindo, o escritor e professor explicou a 
importância de todos conhecerem o que de fatos somos, a história que nos moldou, pois, assim, 
poderemos continuá-la. Sobre o processo de pesquisa e construção, o escritor pontuou a parte 
metodológica e todo esforço e dedicação emprenhados na construção da obra, além de agradecer a 
todas as pessoas que, de alguma forma, contribuíram para que o lançamento da mesma fosse possível. 
Finalizada a fala do autor, os Parlamentares teceram algumas indagações e felicitações pela 
construção de uma obra tão importante para a nossa história. Dando sequência, o Vereador Ariovaldo 
Soares encaminhou à Presidência da Casa uma questão de Ordem com fundamento de interpretação 
dos artigos 53 e 170, do Regimento Interno, onde, sobre artigo 53 da Lei Orgânica, o nobre afirmou 
que já havia conversado com a assessoria jurídica da Casa para que se deixasse assente, dado que, ao 
seu ver, há uma questão interpretativa mal resolvida. Exposta essa questão, o assessor jurídico e o 
Presidente da Casa explicaram e debateram essa questão. Após, o Presidente informou que na 
próxima Sessão, de acordo com o entendimento da Comissão Permanente, as matérias que já possuem 
Pareceres deverão ser apresentadas em Plenário para serem debatidas e votadas. TEMA LIVRE: 
abrindo os trabalhos, o Vereador Ariovaldo Soares expôs a situação dos universitários da cidade, que 
muito tem se reclamado da situação do ônibus utilizado para transporte até as universidades, este 
estando superlotado, dada a quantidade de universitários existentes no Município. Ainda nessa pauta, 
o nobre sugeriu que todos os Parlamentares se unissem para apresentar uma emenda ao orçamento da 
Câmara para garantir a aquisição de um ônibus exclusivo para ser utilizado como transporte 
universitário. Depois, o Vereador externou que fora parado e questionado por um cidadão acerca do 
trabalho feito pelos Parlamentares, ao passo que ele explicou que Na Pasta da Saúde, o Vereador citou 
que o Programa Mais Cidadão, que já fora motivo de elogias, agora começa a se "desmoronar", 
expondo que cada vez mais recebe reclamações de cidadãos insatisfeitos com o serviço prestado, por 
muitos fatores. Desse modo, destacou a importância de uma melhor fiscalização por parte da Casa. 
Sobre a questão dos universitários, o Presidente Deza Soares registrou que sempre foi um defensor 
da causa e que, na sua opinião, o Município deve fazer todo o esforço para assistir a classe. Outra 
proposta do Vereador Ariovaldo, foi direcionar um Oficio, em nome da Câmara, aos gabinetes dos 
Deputados Fernando Santana e Guilherme Landim, para que os dois pudessem, se não contemplar no 
orçamento do Estado, através de emendas individuais. O nobre comunicou ainda, que há havia 
repassado a situação para o Deputado Guilherme Landim, a quem te acesso, e o mesmo o informou 
que iria estudar a possibilidade de fazer emenda no próprio orçamento, ou, depois fazer a emenda 
individual de bancada. Posteriormente, o Vereador Valmir Brasil fez uso do seu tempo regimental 
para, inicialmente, externar os pêsames ao Vereador Júnior do Povo, pelo falecimento do seu avô e, 
em seguida, destacou as cobranças que vem recebendo em relação a ambulância do Distrito São 
Romão, esta se encontrando na sede de Altaneira, haja vista que as demais estão passando por uma
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revisão que, por sinal, lá já se encontra há mais de dez (10) dias. Enquanto isso, as reclamações são 
feitas pelo fato de residente passar mal no Distrito em questão, e não haver ambulância e nem outro 
carro para transportar até o hospital da sede. Sobre o Programa Mais Cidadão, o nobre também 
pontuou que no início, funcionava muito bem e que foi alvo de vários elogios, agora, no entanto, 
muitas reclamações têm sido recebidas sobre o mesmo, dentre elas está a questão de aceleração de 
exames em razão de lado político. Também externou suas condolências à família do Marco, residente 
do Distrito São Romão, pelo seu falecimento na data de hoje. Ulteriormente, o Vereador Ariovaldo 
Soares afirmou que as acusações ao Programa Mais Cidadão são graves e devem ser fiscalizadas. 
Sobre o transporte, o Parlamentar sugeriu ao colega a apresentação de um Requerimento, na próxima 
Sessão, de solicitação da manutenção da frota, informando que na data de ontem, prestou um serviço 
à uma paciente de idade, em razão de um veículo do Município que estava compromissado com a 
cidadã não ter aparecido. Informou também que possui registros de carros do Município no aeroporto 
e na rodoviária em situações que não são de interesse público. De volta com a palavra, o Vereador 
Valmir Brasil informou que está sendo questionado sobre a falta de médico há dois (02) meses, 
no São Romão e, questionou ao Líder do Governo o motivo de o médico não estar indo até a unidade. 
Para encerrar, também registrou as cobranças feitas referentes a organização e a distribuição de fichas 
para a população. Dando seguimento, o Vereador Júnior do Povo prestou alguns esclarecimentos. 
Sobre a ambulância: por mais que se trate de um veículo de emergência, também precisa de revisão 
e há o tempo certo para as mesmas serem entregues. Afirmou ser importante a consciência de que 
essa ambulância é do Município de Altaneira, e não do Vale do São Romão, tendo sido destinada à 
essa última localidade devido ao Prefeito Dariomar ter atendido um Requerimento da Casa, contudo, 
se ele ou algum outro Prefeito que venha a sucedê-lo, pode fazer a retirada. Pontuo que essa situação 
é apenas provisória, até as ambulâncias da sede estarem prontas e que, caso haja alguma emergência 
no Distrito do São Romão, basta entrar em contato com o hospital municipal que a devida assistência 
será prestada. Para encerra, fez um breve esclarecimento sobre a questão dos médicos. 
Subsequentemente, a Vereadora Roberci Vânia Oliveira fez uso da palavra para, inicialmente, se 
solidarizar com o Vereador Júnior do Povo pela partida de seu avô e também com a família do Marcos, 
residente do Vale do São Romão. Após, a Parlamentar deu destaque a data do dia quinze (15), por 
este ser o Dia da Padroeira do Município e também o Dia dos Professores, parabenizando toda a 
classe, em especial, aos profissionais do Município de Altaneira. Sobre o transporte universitário a 
nobre também pontuou que melhorias podem e devem ser feitas, havendo sempre a necessidade de 
um olhar humanizado para a classe. Sobre o caso da ambulância, pontuou que o Prefeito, quando 
eleito, deve gerir para todos. Ainda na Pasta da Saúde, destacou o quanto é grave a falta de um médic ( 
devido a falta de profissionalismo do mesmo. Aparte à fala da Parlamentar, o Vereador Júnior do 
Povo fez um Requerimento oral direcionado a Secretaria de Saúde, questionando sobre quais medidas 
estariam sendo tomadas à respeito do médico que não está prestando seu serviço no Município e como 
está sendo a procedência em relação a suas faltas. Logo após, o Vereador Professor Nonato também 
externou suas condolências ao colega de bancada, Júnior do Povo, pela partida de seu avô e, na 
sequência, parabenizou de forma muito carinhosa a sua esposa, Cecília de Oliveira, pela passagem de 
seu aniversário no dia de hoje. Sobre as situações expostas por seus colegas no tocante a falta de 
médico e atendimento em determinados postos de saúde, o nobre se colocou a inteira disposição para 
buscar uma solução juntamente ao Vereador Júnior do Povo. Em seguida, a Vereadora Dra. Rafaela 
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inciou sua fala saudando a todos os presentes e ouvintes, externando, que presenciou um comentário 
do Heverton Venâncio, onde o mesmo afirmou que essa Casa era composta de "capachos". A nob 
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parabenizou o mesmo pela coragem de partilhar o seu pensamento, mas, em contrapartida, lamentou 
o fato de ele não ter nomeado quem seriam os "capachos" desse Legislativo. Também pontuou 
algumas maneiras de os cidadãos se fazer ouvidos e, consequentemente, terem suas solicitações 
levadas em consideração. Continuando, externou as condolências ao colega Vereador Júnior do Povo, 
pelo falecimento de seu avô. Da mesma forma, se solidarizou com toda a família do Marcos, residente 
do Vale do São Romão. Na sua fala a nobre também agradeceu a oportunidade de se fazer presente 
na Assembleia Legislativa do Estado, na última quarta-feira, onde, no Gabinete do Deputado Eleito 
Fernando Santana protocolou um Projeto para construção de uma praça equipada, na qual se inclui a 
junção da Brinquedoteca e Academia ao ar livre para o Distrito do São Romã°. Ainda nessa visita, a 
nobre se fez presente no Gabinete da Deputada Augusta Brito, onde pautou a instalação e parceira da 
Procuradoria da Mulher do Legislativo Altaneirense com a Procuradoria Especial da Mulher da 
Assembleia Legislativa. Depois, a Vereadora Silv'ània Andrade estendeu seus pêsames a família do 
Vereador Júnior do Povo. Parabenizou todos os aniversariantes do mês de outubro, em especial a sua 
cunhada Jô e Cecília. Parabenizou também todos que fazem parte da religião católica, pelos noitários 
de novena, estes tendo sido, de acordo com a nobre, muito bons, parabenizando, dessa forma, o Padre 
Peixoto pelo bom trabalho prestado e o Governo Municipal pelos belos festejos organizados. A 
posteriori, o Vereador Paulo Geaneo parabenizou a companheira do Vereador Professor Nonato, 
Cecília, pela passagem do seu aniversário e se solidarizou com o Vereador Júnior do Povo e com toda 
sua família pelo falecimento de seu avô. Sobre a questão levantada anteriormente acerca do transporte 
universitário, o Vereador sugeriu que fosse negociada com Deputados eleitos no último pleito, uma 
emenda que assegurasse o transporte ou parte do recurso necessário para compra de um ônibus 
próprio dos universitários. Para encerrar, o Vereador Júnior do Povo dedicou sua fala nesse tema livre 
a seu avô Luiz Ferreba De Araújo. Nesse sentido, o Parlamentar agradeceu todas as palavras de força, 
apoio e acolhimento nesse momento tão difíciL Quanto a questão suscitada em relação ao transporte 
universitário, o nobre fez uma breve retrospectiva à seus tempos de universitário e reforçou a sugestão 
ofertada pelo seu colega de bancada Paulo Geaneo e relembrou o compromisso firmado pelo Prefeito 
Dariomar para com a classe. Aparte à fala do Vereador, a Vereadora Dra. Rafaela Gonçalves teceu 
solicitações em nome da comunidade no tocante aos veículos em termos dos pacientes de fisioterapia. 
ORDEM DO DIA: leitura realizada pelo Relator Vereador Professor Nonato do Parecer n° 037/2022, 
da Comissão Permanente, referente ao Projeto de Lei n° 030/2022 de autoria do Poder Executivo, que 
autoriza o Município a firmar instrumento na forma de cooperação, parceira ou convênio com a 
Fundação Casa Grande — Memorial do Homem ICariri e dá outras providências. Ao final da leitura, o 
Vereador externou que o Projeto em questão é de extrema importância para o resgate não só da 
memória do povo altaneirense, mas, também, para estudos científicos futuros. Bem como, esse termo 
de cooperação, irá, de acordo com o seu entendimento, possibilitar o desenvolvimento de grandes 
atividades na área científica, educativa e cultural do Município de Altaneira. Dentro dessa perspectiva, 
o nobre externou que votou favoravelmente em Comissão, apresentando, da mesma forma, um 
Parecer pela aprovação do Projeto. Para concluir, registrou seu voto favorável em Plenário e solicitou 
o voto positivos dos demais colegas Vereadores. Após a matéria ser discutida positivamente pelos 
Parlamentares membros da Casa, a mesma foi posta em votação. Registrada a obstrução da bancada 
da minoria: Ariovaldo Soares, Roberci Vânia Oliveria e Valmir Brasil, a matéria foi aprovada pela 
bancada da maioria: Dra. Rafaela Gonçalves, Júnior do Povo, Paulo Geaneo, Professor Nonato e 
Silvânia Andrade. Seguindo, o Presidente autorizou a leitura do Recurso ao Plenário, de autoria do 
Vereador Ariovaldo Soares, inte 10 na e Recurso Administrativo ao Egrégio Plenário, de requisiç 

15L-- ,f-0.)1/11k-  "1^4, ine
„t r 

i na Joaquim Soar" da 5g/ 4Ø . 40P - (*.mm i ('VPJ 12.4M.55.1.0001.13 (6)-
4111~ 



Pr=k---131=rx 

Câmara Municipal Gabinete da 
Altaneira. Presidência 

I %1 it• • r • 

de informações a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, que visa instruir a tramitação 
do Projeto de Lei n° 032/2022. Finalizada a leitura, o Vereador esclareceu que a matéria em questão 
trata-se de um Requerimento ao Plenário em razão de decisão na Comissão Permanente, onde um 
Requerimento apresentado fora rejeitado, de modo que foi feito prontamente esse Recurso ao Plenário, 
mesmo entendendo, afirmou o Parlamentar, que essa Casa não possui autonomia política necessária 
para decidir sobre essas questões. Se trata de algo muito simples, prosseguiu explicando o Vereador, 
pois, tramita-se na Comissão, um pedido de autorização para suplementação geral no orçamento do 
Município da ordem de trinta por cento (30%), considerando que a Lei Orçamentária, na aprovação 
do ano de 2021, já foi consignado autorização de cinquenta por cento (50%). Em suma, explicou o 
nobre, a matéria é uma autorização de gasto sem que essa Casa tenha o conhecimento de onde serão 
efetivados esses gastos. A matéria foi posta em discussão e, na sequência, em votação, sendo 
desaprovada pela maioria: Dra. Rafaela Gonçalves, Júnior do Povo, Paulo Geaneo, Professor Nonato 
e Silvânia Andrade. Seguidamente, o Presidente autorizou a leitura das matérias Requerimento n° 
033/2022, de autoria do Vereador Professor Nonato, requerendo extensão de rede de água e 
Requerimento n° 034/2022, de autoria do Vereador Professor Nonato, requerendo reabertura e 
empiçarramento de estrada. Concedida a palavra ao Vereador Requerente Professor Nonato depois 
das leituras, o mesmo pontuou, sobre a primeira (15 matéria, que se refere a uma demanda requerida 
por alguns amigos da localidade do Valério de baixo que sentem uma grande dificuldade em tratar a 
água utilizada nos afazeres do lar. Com relação a segunda (r) matéria, explicou que alguns 
agricultores sentem a necessidade de escoar a sua produção e de transitar ao Sítio São Romão pela 
antiga estrada que tem uma grande importância para a região. As matérias foram colocadas em 
discussão e, após serem discutidas positivamente, foram colocadas em votação, sendo aprovadas por 
unanimidade. Prosseguindo, foi realizada a leitura do Requerimento n° 035/2022, de autoria do 
Vereador Ariovaldo Soares, requerendo que seja encaminhado expediente a Sra. Antônia Zuleide 
Ferreira de Oliveira, Secretária Municipal de Educação, solicitando prestar, no prazo definido na lei, 
informações referentes a conta do precatório do FUNDEF. Depois da leitura, o Vereador Requerente 
Ariovaldo Soares pontuou que a matérias em questão tem por finalidade buscar a informação se a 
administração municipal já está se utilizando dos recursos dos precatórios do FUNDEF depositados 
em conta vinculada da Prefeitura. Havendo discussão positiva por parte da Vereadora Roberci Vânia 
Oliveira, a matéria foi posta em votação, tendo sido desaprovada pela maioria: Dra. Rafaela 
Gonçalves, Júnior do Povo, Paulo Geaneo, Professor Nonato e Silvânia Andrade. Finalizadas as 
matérias pautadas, o Presidente informou que havia três (03) matérias que haviam sido apresentadas 
em Plenário, mas, que tiveram pedido de vista, não contento, todavia, nenhum relatório ou 
pronunciamento sobre a motivação, por outro lado, todos os recursos (pedidos de vista em Comissão 
e em Plenário) já tiveram seus prazos vencidos, sendo elas: Parecer n° 033/2022, da Comi -o 
Permanente, referente ao Projeto de Lei n° 026/2022 de autoria do Poder Executivo, que altera a L 
Municipal n° 833/2022, que versa sobre Estrutura Administrativa do Executivo, e dá outras 
providências; Parecer n° 034/2022, da Comissão Permanente, referente ao Projeto de Lei n° 027/2022 
de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal n° 684/2017, que versa sobre Estrutura da 
Procuradoria Geral do Município, e dá outras providências e o Parecer n° 035/2022, da Comissão 
Permanente, referente ao Projeto de Lei n° 028/2022 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre 
a alteração da Lei Municipal n° 771/2021 e dá outras providências. Dessa forma, a Presidência 
sclareceu que entende não haver motivação para que as matérias não sejam desobstruídas nessa 
essão. Nesse sentido, o Vereador Arjv14o Soares esclareceu que está de acordo, conteú 
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esclareceu que as matérias deveriam estar pautadas na ordem do dia para que a votação pudesse 
ocorrer. De modo que, como foram pautadas na hora da Sessão, se houver interesse por parte da 
bancada de minoria, esta irá judicializar. Seguido um breve debate, houve a concordância da maioria 
do Plenário em votar as as matérias, tendo o Vereador Ariovaldo Soares ressaltado que se houver 
interesse da bancada de minoria, irá judicializar. As matérias foram postas em discussão e, 
consignada a obstrução da bancada de minoria: Ariovaldo Soares, Roberci Vânia Oliveria e Valmir 
Brasil, as matérias foram aprovadas pela bancada de maioria: Dra. Rafaela Gonçalves, Júnior do Povo, 
Paulo Geaneo, Professor Nonato e Silvânia Andrade. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente 
Vereador Deza Soares parabenizou a bela organização dos festejos da Padroeira Santa Teresa e 
agradeceu a participação de todos os presentes e ouvintes, declarando encerrada a Sessão, 
determinando a lavratura dessa Ata que, após acha conforme, será aprovada e publicada. Sala das 
Sessões, 19 de Outubro de 2022. 
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