Discurso do Prefeito de Altaneira, Francisco Dariomar Rodrigues Soares, em
face de um ano de mandato
Altaneira- Ceará, 13 de dezembro de 2017

Excelentíssimo Senhor Antônio Ferreira de Oliveira, Vice-prefeito do município
de Altaneira;
Excelentíssima Senhora Maria Pereira Alencar Soares, minha companheira,
Primeira-dama e Secretária de Assistência Social;
Excelentíssimo Senhor Francisco Claudovino Nogueira Soares, Secretário
Municipal de Governo que, em seu nome saúdo a todos os secretariados que aqui
se fazem presente;
Excelentíssimo Senhor presidente desta augusta casa, vereador Antônio Almeida
Leite, que ora conduz esta sessão e em seu nome cumprimento a todos os
vereadores;
Excelentíssima Senhora Maria Silvania de Andrade, vereadora. Em seu nome
abraço as demais vereadoras com assento nesta Câmara;
Servidores, servidoras e demais pessoas que nos prestigia neste tão importante
momento e aqueles/as que por vários motivos não puderem aqui está, meu cordial
boa noite.
Antes de dar início ao relato das nossas ações neste primeiro ano de mandato, quero
solicitar ao presidente da Câmara que me permita tecer alguns agradecimentos.
Agradecer a Deus por estas oportunidades que me tem concedido. Primeiro por ter
me conduzido a posição que ora assumo e por me permitir estar hoje aqui
proferindo estas poucas, mas sinceras palavras. Quero externar essa gratidão
também a minha família que me apoiou em todos os momentos dessa caminhada
e apoia, pois, ela está apenas começando. Meus agradecimentos também a todos
os correligionários.

Isto posto, passo agora a relatar o que fizemos ao longo deste primeiro ano de
gestão.
Como todo os prefeitos e prefeitas em início de mandato, buscamos se inteirar das
nossas condições financeiras. Como já tivemos a oportunidade de frisar aqui
mesmo nesta casa quando estivemos na abertura dos trabalhos legislativos em 10
de janeiro, queremos mencionar que recebemos o município com os cofres
públicos em boas condições e de igual modo, que estamos junto com as equipes
nos diversos setores, trabalhando para aprimorar e melhorar a máquina pública.
Não é fácil, principalmente nesse momento de recessão econômica, como redução
do FPM e das reformas aprovadas e daquelas em andamento na esfera federal que
nos vem para continuar a nos tirar direitos. Mas com empenho, força de vontade e
dedicação cotidiana vamos conseguir dar uma melhor qualidade de vida aos
altaneirenses e àqueles que escolheram essa terra para morar.
Nesse ato de aprimoramento e melhoramento da administração municipal,
começamos promovendo várias reuniões, a princípio, com todos os secretariados
visando construir um plano de trabalho que levassem em consideração as
especificidades de cada órgão, que atendessem de forma justa a população, mas
também um plano que fosse alterável na medida em que novas situações
surgissem. Enfim, que pudéssemos garantir a autonomia de cada um e cada uma,
mas sem perder de vista característica tão importante quando a autonomia, a de
uma gestão integrada e participativa.
Nos primeiros dias à frente da prefeitura, reunimos todos as servidoras e servidores
efetivos com a intensão de divulgar seus postos de trabalhos. Naquele encontro
realizado no Ginásio Poliesportivo, chegamos a nos comprometer que iríamos
organizar e modernizar os postos de trabalhos, como por exemplo, a digitalização
de todas as documentações dos servidores. Algo que já está em curso.
Uma das nossas principais bandeiras de luta é a capacitação do nosso quadro de
servidores, pois temos a convicção de que por meio dela poderemos ter pessoas
melhor preparadas, principalmente no que toca ao atendimento ao público. Foi

com esse pensamento que no dia 09 de janeiro promovemos a capacitação para os
trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Ainda no campo da assistência, ampliamos o atendimento ao grupo de idosos.
Além do forró, haverá também grupos de coral e teatro. Sempre na perspectiva de
atender ainda mais seus talentos. É importante deixar registrado que foi por meio
desta secretaria que realizamos em fevereiro o curso de pintura em tecidos,
oportunizando cerca de sessenta artesãs a aprimorarem seus conhecimentos e
obterem novas formas de renda. A Semana da Mulher foi uma das marcas mais
importante desses primeiros meses de gestão. Temas como a persistência da
violência e a promoção de oficinas de turbantes, além do desenvolvimento de
momentos de saúde e do projeto “Advogada do Povo”, onde houve atendimento
com orientação jurídica e encaminhamentos, se deu durante essa semana.
Entregamos a 12 gestantes o kit bebê; Através da parceria com o Senac
proporcionamos aos jovens e as pessoas de mais idade diversos cursos como o de
serigrafia.
Na Secretaria de Cultura Esporte e Turismo, já chegamos a realizar o I Torneio
Interno de Vôlei de Areia se configurando em uma importante iniciativa para
oportunizar aos nossos jovens outras modalidades esportivas. Já está em
andamento o projeto “Cinema na Praça” que visa, dentre outros objetivos, ampliar
o acesso à cultura cinematográfica aos munícipes com exibição de filmes ao ar
livre. Em junho, realizamos com vigor o XVII Festival Junino com apresentações
brilhantes de quadrilhas do município e de municípios vizinhos. Por meio da
retomada da parceria com Sesc, os munícipes voltaram a receber a Mostra Sesc
Cariri de Culturas e já se encontra na fase final o XVII Campeonato de Futebol.
Na Agricultura e Meio Ambiente temos projetos ambiciosos e queremos executálo. Algumas ações em parcerias já foram realizadas. Citemos aqui a realizada pelo
governo do Estado, através da Ematerce e contou com todo o apoio desta
secretaria, como a distribuição de 10,5 toneladas de sementes de milho e feijão do
Programa Hora de Plantar aos agricultores e agricultoras. Estamos buscando
incentivar a produção agrícola, setor responsável por mais da metade de tudo que

consumimos, por isso nos sentimos felizes ao perceber que grande parte dos
agricultores já estão aptos comercializarem seus produtos dentro da legalidade a
partir do Selo da Identificação da Participação da Agricultura Familiar (Sipaf).
Na Secretaria de Infraestrutura estamos nos empenhando para melhorar o acesso
das comunidades rurais à sede do município. Por isso, já iniciamos escavação,
aterramento e nivelamento das vias, além de manutenção de iluminação pública da
sede e da zona rural, dentre outras ações em curso.
No que toca as ações implementadas na educação, acreditamos ser oportuno
mencionar os projetos de leis encaminhados e aprovados por esta casa. O Projeto
de Lei 003/2017 fez com que os profissionais do magistério tivessem um reajuste
de 7,64%, acima, portanto, do nível nacional. Professores e professoras também
puderam receber o abono salarial. Este recurso foi proveniente do saldo
remanescente do Fundeb. Encaminhamos e foi aprovado também por esta casa o
Projeto de Lei 006/2017, que tratava da criação de cargos de provimento efetivo
na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Educação. É na educação
que temos o prazer de dizer que já estamos cumprindo uma de nossas propostas de
campanha. Regulamentamos e asseguramos a gratuidade do transporte aos
universitários através do uso dos veículos do Projeto Caminho da Escola, além de
cedermos mensalmente a entidade representativa dos universitários um valor em
dinheiro de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para uso com despesas relacionadas ao
transporte. Queremos deixar exposto aqui também que esta secretaria realizou a
seleção de jovens para atuarem como mediadores e facilitadores no “Programa
Novo Mais Educação”.
Estamos nos valendo do concurso público realizado em 2015 para ampliar o
quadro de servidores efetivos. Desde que assumimos, já lançamos diversos editais
convocando servidores (as) – uma enfermeira, uma odontóloga, uma professora de
matemática, uma professora de educação física, um técnico agropecuário, quatro
motoristas e dois guardas.
Mas nós temos a convicção de que muitas ações só podem ser realizadas se se tiver
parcerias. Tanto na esfera estadual quanto na federal. Por isso, sempre que

necessário estamos viajando em buscas de recursos e também de nos reciclar. Foi
assim que já participamos do “VI Seminário Novos Gestores” realizado pela
APRECE e TCM; do II Encontro de Gestores do Meio Ambiente; do encontro com
Fernando Santana, secretário-adjunto do Gabinete do Governador Camilo Santana,
onde além de apresentarmos propostas, buscamos angariar recursos para as áreas
da agricultura e cultura. Na reunião na Secretaria da Infraestrutura do Estado do
Ceará (Seinfra), onde dialogamos acerca da continuidade das obras do Estádio de
Futebol “O Batistão” e da Quadra Coberta localizada no sítio Taboquinha; No
encontro promovido

pelo Conselho de Desenvolvimento do Turismo

(CONDETUR), discutimos políticas públicas que permitam a inclusão de
Altaneira na rota turística;
Tanto na Câmara quanto no senado, protocolamos projetos referentes a
Urbanização e Revitalização da Lagoa Santa Tereza, a pavimentação, além de
custeio para o setor da saúde; foi em Brasília, por exemplo, que conseguimos ser
comtemplado com uma emenda de R$ 300.000, de autoria do Deputado Federal
Genecias Noronha, para ser usada em obras na zona rural; em uma de nossas
últimas viagens, na capital do Estado, participamos do encontro promovido pela
Fundação Nacional da Saúde –Funasa. Nesse evento, saímos fortalecidos e certos
de que iremos deixar Altaneira 100% com saneamento básico, além de termos
assegurados a construção da CE que liga Altaneira a Assaré.
Por último, mas não menos importante, queremos afirmar que estamos trabalhando
para dar transparência a tudo que fazemos ou deixemos de fazer. O nosso portal,
hospedado na internet através do endereço altaneira.ce.gov.br encontra-se em fase
de aprimoramento. Estamos incluindo serviços que irão facilitar aos navegantes a
busca de informações. Além das notícias dos eventos realizados pela
administração, os usuários poderão encontrar lá todas as leis, portarias de diárias,
decretos, Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), Relatório de
Gestão Fiscal (RGF), o portal do contribuinte – uma ferramenta importante e que
facilita a aproximação dos contribuintes ao setor Tributário do Município, além de

outras informações. Está em fase de conclusão o Portal do Servidor, onde será
possível visualizar, salvar e imprimir (se assim desejar) os contracheques.
Encerro este relato agradecendo a parceria do poder legislativo municipal na
aprovação das matérias que julgamos ser do interesse coletivo e também por nos
ceder este espaço. Agradecemos de igual modo a todos os secretários e secretárias.
A procuradoria e a todos os nossos demais funcionários que nos auxilia nessa
tarefa. Recebam meus votos de gratidão também a minha família – meu porto
seguro e a todos aqueles altaneirenses que acreditam na nossa forma de governar;
Boa noite!!!

Francisco Dariomar Rodrigues Soares
Prefeito Municipal

