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ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA (REMOTA, MEDIANTE DECRETO 

LEGISLATIVO 545 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ E 

PORTARIA Nº 005/2021 DA CAMARA MUNICIPAL) DO 1° PERIODO 

LEGISLATIVO DA 19ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA 

DO NORTE, REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2021. 

 

Aos 09 (nove) dias do mês de Abril de 2021, às 09:00hs, realizou-se no Plenário Raimundo 

Valdeberto Delfino de Alencar, no prédio sede da Câmara Municipal de Antonina do Norte-

CE, a 7ª Sessão Ordinária Remota do 1° período Legislativo da 19ª Legislatura da Câmara 

Municipal de Antonina do Norte. O Presidente Ronieles de Sousa Dias declarou aberto os 

trabalhos realizando chamada nominal, constatando os vereadores presentes: Antonia Palácio 

Bezerra, Antônio Edno de Freitas, Antônio Rômulo Sampaio Ribeiro, Camila Cavalcante dos 

Santos, Elmar Alves da Silva, Patrícia Pereira da Silva Arrais, Roberto Sérgio Paulino de 

Freitas e Talita Ferreira Linard Dias. O presidente declara aberto o pequeno Expediente e 

autoriza o Secretário Vereador Elmar Alves a realizar leitura das seguintes matérias: Projeto 

de Lei 005/2021 “Que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Termo de 

Colaboração através do Regime Jurídico de parceria entre a Administração Pública Municipal 

E Organização da Sociedade Civil, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; 

Projeto de Lei 006/2021 “Que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender 

à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do Art. 37 

da Constituição Federal, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de 

Lei 007/2021, de 05 de Abril de 2021, “Que acrescenta o parágrafo único ao art. 2º da Lei 

Municipal nº 541/2021, e dá outras providências”, de autoria da Mesa Diretora da Câmara 

Municipal; Requerimento 052/2021, “Que requer a instalação de iluminação do trecho que 

liga que liga o Bairro Boa Vista ao Sítio Espírito Santo (Próximo ao parque de vaquejada)”, 

de autoria da vereadora Patrícia Pereira da Silva Arrais; Requerimento 053/2021, “Que requer 

colocação de um poste com luminária completa, próximo a passagem molhada no início da 

rua Igino Batista Maciel, Bairro Castelo Branco”, de autoria das Vereadoras Camila 

Cavalcante dos Santos e Patrícia Pereira da Silva Arrais; Requerimento 054/2021,”Que requer 

capinação e substituição de luminária, próxima a residência da senhora Giselda, localizada na 

rua Antônio Roseno (atrás do CSU), Bairro Serraria I”, de autoria da Vereadora Patrícia 

Pereira da Silva Arrais; Requerimento 055/2021, “Que requer a colocação de meio fio nas 

ruas Joaquim Medeiros, Antônio Gonçalves e travessa João Ferreira Lima, localizadas no 

bairro Castelo Branco”, de autoria do Vereador Antônio Rômulo Sampaio Ribeiro e Camila 

Cavalcante dos Santos; Requerimento 056/2021, “Que requer que seja implantado um sistema 

de monitoramento por câmeras de segurança em diversos pontos do município”, de autoria 

dos vereadores Antônia Palácio Bezerra, Antônio Edno de Freitas, Roberto Sérgio Paulino de 

Freitas e Talita Ferreira Linard Dias; Requerimento 057/2021, “Que requer que sejam 

encaminhadas cópias das Leis Municipais de denominação de ruas, aprovadas entre anos de 

2017 a 2021, para as empresas ENEL e CAGECE, bem como a solicitação para que as 

mesmas realizem as devidas alterações”, de autoria dos vereadores Elmar Alves da Silva e 

Patrícia Pereira da Silva Arrais; Requerimento 058/2021, “Que requer a elaboração de um 

anteprojeto de Lei Orgânica do Município e de Projeto de Resolução para criação e aprovação 

de uma nova Lei Orgânica do Município e de um novo Regimento Interno para esta Casa 

Legislativa”, de autoria da vereadora Patrícia Pereira da Silva Arrais; Requerimento 

059/2021, “Que requer adoção de medidas necessárias e cabíveis afim de que sejam colocadas 
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luminárias completas em frente a residência da senhora Zuleide (filha do mudo), Sr. Euclides, 

Norberto, Dona Nega e da Sra. das Neves (próximo a barragem) todos situados no sítio 

rocinha”, de autoria das vereadoras Antonia Palácio Bezerra e Talita Ferreira Linard Dias; 

Requerimento 060/2021, “Que requer a concessão temporária de cestas básicas, kits de 

higiene e máscaras, às famílias impactadas pela crise e em situações de carência”, de autoria 

das vereadoras Patrícia Pereira da Silva Arrais e Camila Cavalcante dos Santos; 

Requerimento 061/2021, “Que requer que seja realizada reforma integral no imóvel onde 

encontra-se localizado o destacamento de Polícia Militar de Antonina do Norte/CE”. de 

autoria da vereadora Antônia Palácio Bezerra; Requerimento 062/2021, “Que requer que seja 

realizado reparos na rede de esgoto e drenagem da rua São Francisco, no trecho em frente a 

residência do Sr. Parambu”, de autoria do vereador Ronieles de Sousa Dias; Requerimento 

063/2021, “Que requer o regular abastecimento de medicamentos básicos na farmácia no 

Posto de Saúde Santo Antônio, de autoria do vereador Elmar Alves da Silva; e, requerimento 

064/2021, “Que requer implantação de uma ciclovia na CE-371 no perímetro urbano do 

município de Antonina do Norte, no trecho que liga o centro da cidade ao distrito de 

Tabuleiro dos Mendes”, de autoria da vereadora Camila Cavalcante dos Santos. Concluída a 

leitura das matérias, o presidente informa aos vereadores que passara a palavra para a 

convidada Sra. Paloma Lima, Secretaria de Saúde do Município e explica como se conduzirá 

o debate com a mesma. Abre o debate desejando as boas vinda a secretária e cita que serão 

discutidos 4 pontos sobre a saúde em nosso município, já divulgados anteriormente. A 

Secretária saúda a todos os presentes em nome do presidente e agradece o convite. O 

presidente passa para as perguntas questionando inicialmente sobre o número de doses 

recebidas pelo município, sobre o possível atraso da vacinação e a retenção de novas doses ao 

município pelo não cumprimento de metas. A secretária informa que há uma 

proporcionalidade para distribuição de vacinas, diz que o município aplica todas as doses que 

recebe, explica que os dados sobre a vacinação são atualizados semanalmente até ao meio-dia 

da sexta feira, por meio de uma plataforma própria do estado. A secretária explica ainda que 

ouve uma divergência nas informações, por parte do jornal responsável pela matéria, que o 

mesmo utilizou dados desatualizados sobre a campanha de imunização, situação que acabou 

trazendo transtornos a alguns municípios. Sobre a forma como a vacinação vem sendo 

conduzida e os relatos de aglomeração nos locais de vacinação, a secretaria diz que 

dependendo da quantidade de doses que o município recebe e necessário realizar mutirões de 

vacinação, que podem ser realizados em Escolas, Posto de Saúde e outros locais do 

município. Diz ainda que a equipe da saúde conta sempre com o apoio da Guarda Municipal e 

da Polícia Militar para a organização dos locais, informa ainda, que o município recebeu 

novas doses e que estas serão aplicadas aos idosos de 66 e 67 anos nos próximos dias. Sobre o 

questionamento da falta de medicação básica no Posto de Saúde, a secretária explica que a 

compra de medicamentos e feita através de recursos estaduais e contrapartida do município e 

que esses recursos são recebidos quadrimestralmente, dessa forma alguns medicamentos 

acabam antes da reposição, informa que na última quarta feira o município repôs o estoque de 

medicamento nas farmácias do Posto de Saúde e Hospital. Já em relação a falta de médicos 

nos Postos de Saúde ela diz que quando recebeu a pasta da saúde, existia uma relação de 

profissionais e que estes escolhiam os dias que queria trabalhar, mesmo assim faltavam, 

deixando a população desassistida. Diante dessa falta de compromisso os profissionais foram 

desligados e uma nova relação foi criada, diz que realmente ouve essa ausência de 

atendimento, mas que o problema já foi solucionado, e hoje o município conta com três 

profissionais atendendo nos PSFs. O presidente, em outro ponto, fala sobre valorização dos 
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profissionais de saúde e questiona se a secretaria juntamente com a gestão pretende implantar 

o adicional de insalubridade a esses profissionais. A secretária diz que com exceção dos 

Agentes de Comunitários de Saúde e Agentes de combate a Endemias nenhum outro 

profissional do município recebe esse adicional. Diz ainda que recebeu da gestão anterior, um 

laudo técnico elabora para a implantação desse que é um direito do trabalhador de saúde, mas 

que foram encontradas diversas inconsistências no mesmo. Ela informa que o laudo será 

refeito em breve e que todos terão acesso a este direito que é muito merecido. Sobre de 

combate e medidas de prevenção da covid-19, a secretaria diz que o momento e de 

conscientização e mesmo o município não tendo recebido nenhum recurso para enfrentamento 

da covid-19, toda a equipe da saúde está se empenhando ao máximo nesse momento de 

calamidade. Cita ações de combate como medidas educativas, desinfecções diárias de locais 

mais movimentos, barreiras sanitárias e outros. O presidente abri espaço aos vereadores para 

dúvidas e questionamentos. O vereador Romulo Sampaio pergunta sobre a carga horária dos 

Agentes de Combate a Endemias, diz que ouviu relatos sobre excesso de trabalho dos 

mesmos. A secretária diz que apesar do questionamento do vereador está fora da pauta 

proposta, ela irá responder por não querer que ele fique sem resposta, explicando que uma de 

suas ações iniciais foi instituir o trabalho em dois turnos para os servidores da pasta da saúde 

e que eventuais cargas extas de trabalho serão devidamente remuneradas. O presidente fala 

sobre a importância da fiscalização para o cumprimento adequado do decreto Municipal e 

pergunta se o município definiu medidas de punição para aqueles que de alguma forma 

descumprir o decreto municipal. A secretária diz que os procuradores do município já estão 

com essas punições e que as mesmas serão repassadas a fiscalização que será realizada pela 

Policia Militar e Guarda Municipal, diz ainda que alguns comerciantes insistiram em abrir 

seus estabelecimentos, e que foi necessário a intervenção da Policia, mas que depois de uma 

conversa esses comerciantes de forma pacifica e compreensível concordaram em fechar suas 

portas, ficando aberto apenas Farmácias, Postos de Combustível, Laboratórios, Clinicas e as 

Unidades de Saúde do Município. Encerrados os questionamentos o presidente declara aberto 

espaço para os vereadores se pronunciarem. A vereadora Talita Linard parabeniza a secretária 

pelos esclarecimentos e diz que ela juntamente com os demais membros de sua equipe merece 

todo reconhecimento pelo trabalho que vem desenvolvendo. A vereadora Patrícia Pereira 

também agradece e parabeniza a secretária pelo trabalho que vem desenvolvendo, fala ainda 

da competência dos profissionais do município, citando a Enfermeira Regina Arrais com 

exemplo. A vereadora Antonia Palácio agradece a presença da secretária e o trabalho que vem 

desenvolvendo junto com o Bruno, secretário Adjunto. O vereador Roberto Sergio Paulino 

agradece a secretaria pela presença e esclarecimentos, parabeniza a todos que compõem a 

equipe da saúde, diz que isso e muito importante nesse momento. O vereador diz ainda que 

soube hoje pelo jornal que existem no Ceara cerca de mil pessoas a espera de um leito de UTI 

e coloca todos a disposição da secretária e sua equipe. A Vereadora Antônia Palácio pergunta 

a secretaria quais medidas serão tomadas em relação ao não uso de máscaras, diz que antes da 

publicação do decreto municipal presenciou diversas pessoas trafegando sem máscara pelas 

ruas. A secretária diz que o uso da máscara e uma obrigação desde início da pandemia e que 

quem descumpri os decretos estará descumprindo uma lei, diz ainda que a fiscalização ficará 

por conta da Policia Militar e Guarda Municipal, a Vereadora ainda fala do trabalho da 

Guarda Civil Municipal, diz que presencia frequentemente da sua casa as rondas noturnas 

feitas pela equipe. O Vereador Elmar Alves agradece a secretaria pelos esclarecimentos, diz 

que havia conversado com a mesma na ocasião da visita que realizou ao Hospital Municipal, 

cita também o excelente trabalho que vem sendo desenvolvido pela jovem enfermeira Regina 
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Arrais frente a coordenação de imunização, diz que não se cansa de pronunciar o seu nome 

pelo exemplo de simpatia, competência e profissionalismo da mesma. O vereador Edno 

Freitas agradece a presença e os esclarecimentos da secretária e diz que os profissionais da 

saúde merecem o título de heróis, principalmente em um momento como este. O presidente 

pergunta a secretária se existe um “Disk Denúncia” no município para os casos de não 

cumprimento das medidas de proteção e isolamento. A secretária responde que este serviço 

ainda não foi implantado, que no momento as denúncias estão sendo feitas a qualquer um dos 

servidores da saúde, inclusiva a própria secretária, diz ainda que as denúncias também podem 

ser destinadas a coordenação municipal de vigilância sanitária, na pessoa do senhor Junior 

Campos. O Presidente em nome de todos que compõem a casa, agradece mais uma vez a 

presença da Senhora Secretária. Em seguida declara espaço aberto aos vereadores para se 

pronunciar sobre as matérias, conforme artigo 116 do Regimento Interno. A Vereadora 

Patrícia Pereira fala sobre os requerimentos de sua autoria que solicita iluminação para alguns 

trechos, diz que nesse momento a população além do medo da pandemia, tem também medo 

em relação a segura. Fala também do seu requerimento sobre o pedido para envio dos projetos 

de nomeação de ruas e espaços públicos para modificação pelas empresas de serviços, 

dizendo que a não a atualização inviabiliza a homenagem as pessoas e as famílias. A 

vereadora fala também sobre o pedido da distribuição de cestas básica, diz eu quando 

protocolou o pedido na casa, não estava sendo desenvolvida nenhuma ação sobre isso, mas 

que nos últimos dias a gestão municipal começou a entrega de cestas e kit de gás, ações que a 

mesma considera de suma importância no momento em que estamos vivendo. O vereador 

Romulo Sampaio fala sobre seu requerimento que trata do pedido para colocação de meio fio 

nas ruas novas, diz que essa marcação é exigida pelas empresas CAGECE e ENEL para 

instalação de seus respectivos serviços. Portanto, é de grande importância o atendimento. O 

vereador Edno Freitas também se pronuncia sobre o requerimento de sua autoria, explicando a 

importância dos mesmos, diz que o banco de imagens feito pelo monitoramento de câmeras é 

importante e pode ser utilizado em determinadas situações. O vereador Roberto Sergio 

Paulino pede para relembrar a ementa do projeto de Lei 007/2021, fala da importância do 

monitoramento público via câmera, cita exemplos positivos que alguns municípios obtiveram 

usando esse sistema. O vereador Elmar Alves fala sobre o seu requerimento, diz que recebeu a 

informação de que a medicação já se encontra disponível do PSF, informa que o requerimento 

que o mesmo fez junto com a vereadora Patrícia sobre a iluminação e limpeza da Rua Antônio 

Roseno foi parcialmente atendido, que falta apenas a capinação. A Vereadora Antônia Palácio 

também fala dos requerimentos de sua autoria, justifica a importância da iluminação para a 

comunidade citada, fala também sobre o pedido de reforma do prédio da delegacia expondo a 

evidente necessidade da reforma do mesmo. O presidente Ronieles Dias parabeniza aos 

colegas vereadores pelos requerimentos apresentados e fala sobre o requerimento de sua 

autoria, cita os transtornos que o problema da rede de esgoto e drenagem traz aos moradores e 

fala da importância do atendimento. A vereadora Patrícia Pereira pergunta ao presidente sobre 

o funcionamento da casa, perguntando sobre como ficara as reuniões das comissões que 

acontecem normalmente as quartas feiras. O presidente informa que seguirá o decreto do 

executivo e sugere que os presidentes das comissões façam as reuniões através do google 

meet, e pede para que os membros decidam sobre os dias e horários que desejam se renuir. 

Diz ainda que será enviando as comissões os projetos apresentados e os pareceres do Jurídico 

sobre os mesmos. Na ordem do dia o presidente coloca os requerimentos 052, 053, 054, 055, 

056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063 e 064 em votação, ficando os mesmos aprovados por 

unanimidade de votos dos senhores vereadores presentes. Não havendo nada mais a tratar 
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deu-se por encerrada a sessão e eu ____________________________________, lavrei a 

presente ata que depois de lida vai devidamente assinada por todos os presentes.  

 

 

 

______________________________ 

RONIELES DE SOUSA DIAS  

PRESIDENTE 

 

____________________________ 

CAMILA CAVALCANTE DOS SANTOS  

VICE-PRESIDENTE 
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ELMAR ALVES DA SILVA  

1° SECRETARIO 
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PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS  

2ª SECRETARIA 

 

___________________________________ 

ANTONIA PALÁCIO BEZERRA 

VEREADORA 

 

______________________________ 

ANTONIO EDNO DE FREITAS 

VEREADOR 

 

____________________________________ 

ANTONIO RÔMULO SAMPAIO RIBEIRO 

VEREADOR 

 

___________________________________ 

ROBERTO SÉRGIO PAULINO DE FREITAS 

VEREADOR 

 

______________________________________ 

TALITA FERREIRA LINARD DIAS  

VEREADORA 


