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ATA DA 8ª SESSAO ORDINÁRIA (REMOTA DIANTE DO DECRETO 34.031 DO 

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, DECRETO MUNICIPAL 022/2021 E 

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

LEGISLATIVO DA 19ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA 

DO NORTE, REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2021. 

 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de Abril de 2021, às 09:00 hs, no Plenário Raimundo 

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

CE, realizou-se de forma remota por meio da plataforma Google Meet, a 8ª Sessão Ordinária 

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 a chamada nominal 

dos vereadores, constatando a presença dos mesmos: Antônia 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. Na sequência o Presidente pergunta aos vereadores se todos estão de acordo com 

a Ata da Sessão anterior (apresentada e discutida via Grupo de WhatsApp composto pelos 9 

vereadores), sendo aprovada por unanimidade. Todos ainda manifestaram-se favorável sobre 

a dispensa da leitura da mesma. O presidente pede para iniciar a sessão com uma oração, por 

sugestão prévia e, pergunta quem pode conduzi-la. A vereadora Antônia Palácio manifesta 

interesse e assim a faz. Concluído o momento o Presidente declara aberto o pequeno 

expediente e autoriza o Vereador Secretário Elmar Alves a realizar leitura das seguintes 

matérias: Projeto de Lei 008/2021, “Que dispõe as diretrizes para elaboração e execução da lei 

Orçamentária para o Exercício de 2022 e da outras providencias”, de autoria do Poder 

Executivo; Requerimento 065/2021, “Que requer Isenção da Taxa de Iluminação Pública para 

famílias de Baixa Renda no período de Pandemia”, de autoria do Vereador Rômulo Sampaio; 

Requerimento 066/2021, “Que requer a Regularização do Cadastro de Idosos que ainda não 

tomaram a vacina contra a Covid 19”, de autoria do Vereador Ronieles Dias; Requerimento 

067/2021, “Que requer do Executivo que solicite junto a Enel projeto de extensão de rede de 

iluminação e Construção de passagem molhada da Travessa Rua Joana Lima, antiga estrada 

que dava acesso a Aiuaba, Bairro Boa Vista”, de autoria do Vereador Antonio Edno; 

Requerimento 068/2021 “Que do Poder Executiva elaboração de um Projeto que vise, sob a 

forma de Auxílio Emergencial Municipal, atender as pessoas carentes”, de autoria do 

Vereador Antonio Edno; e Requerimento 069/2021 “Que requer a construção de Passagem 

molhada na Travessa Joaquim Alexandre Ferreira, Bairro Boa Vista, na rua que dá acesso ao 

Bairro Populares”, de autoria do Vereador Edno Freitas. Concluída a leitura, o presidente diz 

que a cópia do projeto de lei 08 será enviada a todos em forma de arquivo e disponibilizado 

na forma impressa no início da semana para quem solicitar e sugere que as comissões já 

deixem agendadas as reuniões para a emissão dos pareceres. A vereadora Patrícia Pereira, 

presidente da Comissão de Justiça e Redação fala importância de uma análise correta sobre o 

projeto e pede ao presidente informações sobre os prazos legais para tramitação do projeto 

junto às comissões. O presidente explica que existe o prazo legislativo. O vereador Romulo 

Sampaio, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, pergunta sobre a possibilidade de 

realizar a reunião de forma presencial e disponibilidade de copias aos membros da comissão. 

O presidente explica que a liberação para a realização de reuniões presencias, dependem do 

decreto do Governo do Estado, sobre as copias o presidente informa que serão 

disponibilizadas na secretaria no decorrer da semana. Após explicação, ficam agendadas as 

reuniões para a próxima quarta feira dia 28, nos seguintes horários: Comissão de Finanças e 
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Orçamento as 09:30, Comissão de Justiça e Redação as 10:00 da manhã.  O presidente declara 
aberto espaço para os vereadores que queria se pronunciar sobre as matérias em pauta. O 

vereador Romulo Sampaio, deseja um bom dia a todos, fala da importância do seu 

requerimento sobre o pedido de isenção da taxa de Iluminação Pública nesse momento de 

tamanha dificuldade, diz que outras cidades vizinhas já realizaram e pede o apoio de todos 

para a aprovação do mesmo. O vereador Edno Freitas também se pronuncia, desejando um 

bom dia aos colegas vereadores e funcionários da casa, fala da importância dos requerimentos 

de sua autoria referentes a construção de passagens molhadas em ruas do Bairro Boa vista e 

também sobre o requerimento da implantação de um auxilio emergencial municipal, diz que 

se o município tiver condições financeiras para implantar esse auxilio, seja um enorme ajuda 

para aqueles que estão passando dificuldade nesse momento de pandemia. O presidente fala 

sobre o requerimento de sua autoria, que pede a criação de um cadastro atualizado para os 

idosos que ainda não foram vacinados e cita casos de pessoas nessa situação que o procurou 

nos últimos dias. Diz que recorda da explicação da Secretaria de Saúde sobre a não vacinação 

desses idosos, mas pede que a exemplo de outros municípios que já conseguiram solucionar 

esse problema, o município faça esse cadastro e envie o mais rápido para a Secretaria de 

Saúde do Estado, para que o problema seja resolvido. A vereadora Antonina Palacio fala 

sobre o pedido de informação feito pela vereadora Patrícia Pereira sobre o tempo para a 

análise dos projetos, diz que a mesma tem toda razão, pois a LDO precisa ser bem debatida. 

Diz ainda que o debate e as discussões sobre os projetos são de grande importância, que os 

vereadores não devem apenas votar sim ou não, sem ante antes saber o que está sendo votado. 

A Vereadora fala também sobre o requerimento do Presidente, dizendo que concorda 

plenamente com o mesmo e que é bastante importante esse cadastro. A vereadora diz ainda 

que conversou com Secretária de Saúde e que mesma informou que 4 Agentes de Saúde se 

encontram afastadas do trabalho em virtude de problemas de saúde ou isolamento pelos 

sintomas da Covid-19. Sobre os requerimentos do Vereador Edno, ela diz que as passagens 

são de grande importância também, lembra que em uma das suas gestões na casa já havia 

solicitado construção de passagens molhadas para essa e outras ruas do bairro, mas que o 

Prefeito da época Edson Afonso construiu apenas a passagem da Avenida principal, 

justificado que nas outras ruas não existiam residências suficientes, diz que o atendimento e 

de grande necessidade. A vereadora fala também sobre a importância do Decreto do 

Lockdawn rígido. Sobre o requerimento da isenção da taxa de iluminação pública, a vereadora 

diz que em cima desse requerimento e com base no exemplo de outras cidades, irá fazer um 

outro pedindo a isenção também para os aposentados, pois apesar dos mesmos possuírem 

salários, possuem despesas com medicação, aluguel, agua e luz restando muito pouco. O 

presidente pergunta a vereadora Antonia Palácio sobre a informação de que agentes de saúde 

estão afastados e diz que o afastamento e direito do servidor, mas que se isso estiver 

acontecendo o Prefeito precisa contratar substitutos para que a população não fique 

desassistida. A vereadora confirma a informação e cita o exemplo da Senhora Mundinha 

Agente de Saúde do Sitio Rocinha que possui problemas de saúde sérios e que se encontra 

afastada. A vereadora Talita Linard, fala sobre o requerimento do presidente, lembra que a 

maioria dos vereadores estavam presentes na reunião com o Prefeito onde o mesmo informou 

que já existe um cadastro e que o ministério público já foi acionado para solucionar esse 

problema. Fala que de acordo com o seu entendimento o problema se deu pela falta de 

atualização dos dados, mas que, a mesma acha que os dados já foram atualizados, justificando 

que em virtude do tempo esqueceu algumas coisas, mas que os colegas podem completar suas 

informações. Ela pede que o vereador Elmar, que possui uma memoria melhor que a sua, 

complementasse ou corrigisse as informações passadas por ela. O presidente agradece a 
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vereadora pelas informações e diz que realizou o requerimento atendendo ao pedido de um 
idoso que o procurou no fim de semana, mas que tiver sido regularizado vai comunicar a essa 

pessoa e ver se o caso dela em específico foi resolvido. O vereador Elmar Alves, frisa a 

informação do prefeito sobre a ação que o mesmo protocolou no Ministério Publico, diz que 

não existem apenas pessoas de 70 anos sem vacinação, mais também idosos acima de 75 anos. 

Lembra que a Secretária havia esclarecido que o município possui 555 na faixa etária acima 

de 75 anos, mas que o Ministério da Saúde havia liberado 390 doses. Sobre a questão da 

atualização do sistema, o vereador fala de relatos que foi repassado ao mesmo por meio de 

conversas informais de que os dados usados são de dois anos atras e diz que pode ter sido um 

erro da secretaria em não atualizar os dados no sistema de saúde que precisar ser atualizado 

mensalmente. O vereador diz que se não está enganado as Agentes de Saúde precisam ir 

semanalmente a secretaria para alimentar as informações nesse sistema. Então, diante de 

denúncias e de um relato que o mesmo recebeu no dia anterior, sobre uma moradora que 

relatou a sua mãe mora com ela a 5 anos e nunca recebeu a visita de uma agente de saúde na 

sua residência, para saber se a senhora tem algum problema de saúde, se faz uso de 

medicamentos ou necessita de algum tipo de atendimento. Situação que ele considera um 

grande erro, pois a ACS precisa ter todas as informações da sua área de atuação para que 

possa atualizar o sistema. Diz ainda que conversou com a coordenação das ACS e a mesma 

informou que o Município de Antonina é o que melhor remunera essas profissionais, 

chegando algumas delas a receber mais ou menos o mesmo que o vereador recebe e que as 

mesmas tem todos seus direitos garantidos e, as vezes, não realizam o seu trabalho da maneira 

correta. O vereador parabeniza o presidente e aos demais colegas pela iniciativa dos 

requerimentos, dizendo que no caso da isenção da taxa de iluminação esse pedido pode 

parecer mínimo, mas e muito valioso para aqueles que estão com sua conta atrasada e não 

pode pagar. Parabeniza também ao vereador Edno Freitas pelo seu requerimento das 

passagens molhadas, diz que já havia sido procurado por alguns moradores e que realmente os 

transtornos e a necessidade da construção existe. Sobre o requerimento do auxilio diz que se o 

mesmo for acatado pelo executivo será de grande importância e valor para aqueles que 

necessita. Enfatiza que todos os requerimentos são de grande valia para o município. O 

vereador Romulo Sampaio que gostaria de esclarecer para a Vereadora Antônia Palácio que 

ele não é contra ao lockdown, mas sim a prorrogação por mais 10 dias. Parabeniza o 

presidente e o Vereador Edno Freitas pelos seus requerimentos e diz em 2018 também 

apresentou um requerimento solicitando a construção de passagem molhada na rua que liga o 

Bairro Boa vista ao Bairro populares, atendendo ao pedido do topiqueiro Iram, mas que 

infelizmente o prefeito Evandro Arrais não teve como executar. Diz também que se o prefeito 

tiver a intenção de prorrogar o lockdawn o atendimento do requerimento sobre o auxilio será 

de grande importância. A vereadora Patrícia Pereira deseja um bom dia a todos mais uma vez, 

parabeniza aos colegas pelas matérias, diz que reconhece a importância dos profissionais e faz 

relata que um morador com mais 70 anos da localidade que e assistida pela ACS Mundinha, 

ligou para ela durante a semana revoltado porque não tomou a vacina, cita o nome da senhora 

e diz que esse tipo de problema deve ser corrigido. Parabeniza o Vereador Romulo Sampaio e 

pede para o Vereador Edno explicar um pouco melhor sobre o requerimento da Travessa 

Joana Lima. O Vereador Edno Freitas explica seu pedido, diz que a via não tem denominação, 

que usou esse nome devido a rua principal ser Joana Lima e fala que futuramente fará um 

projeto para nomear a rua. O vereador Paulino de Freitas, saúda a todos o presentes em nome 

do presidente, parabeniza os colegas pelos requerimentos, fala da possível prorrogação do 

lockdown, apresenta números divulgados pela secretária de Saúde do Município, diz que 

infelizmente os números não diminuíram e que o que assustou a população foi a morte dos 
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jovens Chichico e Vando. Fala ainda que se o Prefeito prorrogar o decreto os vereadores 
precisam dar apoio, pois está claro que os casos não diminuiu, diz que o hospital continua 

cheio de pessoas que podem conhecidos, familiares, amigos dos vereadores. Se coloca à 

disposição para as deliberações do dia e agradece a todos pela atenção. O presidente agradece 

ao Vereador Paulino de Freitas pelas informações, diz que o impacto maior sobre o lockdown 

será sentido nos próximos dias, que caso seja necessário a prorrogação, concorda com a 

colocação do Vereador Romulo Sampaio, sugerindo que no caso de prorrogação do decreto 

seja atendido o requerimento do auxilio proposto pelo Vereador Edno Freitas. Fala também 

sobre o descumprimento das medidas por pessoas que compõem a linha de frente do combate, 

diz que ouviu relatos, que pessoas ligam para ele pedindo para que ele realize denúncia, mas 

que ele não tem como fazer essa denúncia, uma que aqueles que deveria fiscalizar são os 

mesmo que cometem as irregularidades. Diz ainda que fica de brações cruzados, por não 

existir uma forma anônima de denunciar, lembra que sugeriu a Secretária Paloma a criação de 

um disk denuncia, mas que nada foi feito até o momento. Fala da importância do 

comprimento correto do decreto, diz que os comerciantes foram os mais atingidos por 

precisarem de uma adequação maior, mas que o importante é a vida, por isso enfatiza tanto a 

importância das medidas serem cumpridas de forma correta. O vereador Romulo Sampaio diz 

que as palavras do presidente já resumiram o que ele gostaria de falar e esclarece que não 

concorda com o lockdawn rígido devido a alguns acontecimentos que chegaram até a ele, 

citando que muitos fazem o contrário do que falam. Cita exemplos de pessoas que estão se 

deslocando para as cidades vizinhas a procura de serviços bancários, situações que na opinião 

dele só aumenta a circulação do vírus. Diz que medidas mais rígidas precisam ser adotadas e 

que no dia anterior presenciou aglomeração de que são da linha de frente, garante que mesmo 

sem ter tido acesso ao local, existiam mais de dez pessoas lá dentro (sem citar 

estabelecimento). Conclui dizendo que isso deixa claro que a população está sendo oprimida e 

que oprimi faz o contrário, por isso não concorda com o lockdawn rígido. A vereadora 

Antonia Palácio cita casos de pessoas que cortam estrada para não passar pela barreira 

sanitária. A vereadora Talita Linard sugere que seja feito um requerimento pedido a 

disponibilidade de um Disk Denúncia e sugere que este número seja de um telefone fixo para 

que haja a garantia do sigilo. A vereadora fala ainda que viu uma foto da aglomeração citada 

pelo Vereador Romulo, e que ficou se questionando, diz a mesma se encontra em casa com a 

filha e o esposo e que infelizmente precisou receber pessoas na sua casa, mas que só recebeu 

por que as pessoas já estavam lá e não tinha como pedir para elas se retirarem. Diz que o disk 

denúncia vai ajudar bastante esse problema. O presidente diz que vai providenciar o quanto 

antes um oficio em nome de todos e enviar para a Secretaria de Saúde, pedindo a 

disponibilidade desse contato, diz que a causa é coletiva e que é preciso acabar com o que 

mais se viu nos últimos dias, a hipocrisia. O Presidente coloca em votação os projetos de Lei 

005/2021, 006/2021, aprovados por unanimidade dos vereadores e 007/2021, que obteve a 

seguinte votação: Vereadores Camila Cavalcante, Elmar Alves, Patrícia Pereira, Romulo 

Sampaio, votam pela aprovação e Antônia Palácio, Edno Freitas, Paulino Freitas e Talita 

Linard votam pela reprovação, justificando que o projeto e inconstitucional e injusto com 

alguns profissionais. Constatado o empate, o presidente justifica seu voto e é favorável. 

Portanto, o Projeto foi aprovado por maioria dos vereadores presentes. Na sequencia votação 

dos requerimentos 065, 066, 067, 068 e 069, todos aprovados por unanimidade de votos dos 

vereadores presentes. O presidente faculta a palavra mais uma vez para os vereadores que 

ainda queiram se propiciarem. Não havendo nada mais a tratar, deu-se por encerrada a sessão 

e eu ____________________________________, lavrei a presente ata que depois de lida vai 

devidamente assinada por todos os presentes.  
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VEREADOR 
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