
 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 

PODER LEGISLATIVO ANTONINENSE 

RUA ROSENO DE MATOS, 58 – CENTRO – ANTONINA DO NORTE -  CNPJ: 41.337.825/0001 -83 

EMAIL: camaramunicipal58@hotmail.com 

 

ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA (REMOTA DIANTE DO DECRETO 

LEGISLATIVO 545 DA ASEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ E 

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

LEGISLATIVO DA 19ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA 

DO NORTE, REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2021. 

 

Aos 15 (quinze) dias do mês de Março de 2021, às 10:00hs, 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 1ª Sessão 

Extraordinária do 1° período Legislativo, da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de 

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

saudando a todos os presentes, em seguida realizou 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. O Presidente declara aberto o pequeno Expediente e autoriza o Secretário Elmar Alves a 

realizar leitura da matéria: Edital de Convocação para a referida sessão; Projeto de Lei 

003/2021 que “Estabelece as Igrejas, templos de qualquer culto bem como a prática da 

atividade física e do exercício físico em estabelecimentos prestadores de serviços como 

atividades essenciais em períodos de calamidade pública e pandemia no Município de 

Antonina do Norte/CE”, Emenda Modificativa que altera o art. 1º (acrescentando atividade 

física ao lar livre) do Projeto de Lei nº 003/2021 e Parecer da Comissão de Justiça e Redação 

sobre o Projeto com a emenda modificativa e ao projeto. Realizada a leitura o Presidente 

agradece a todos os vereadores pela presença e pontualidade, faculta a palavra aos vereadores 

que queiram se pronunciar sobre o projeto em pauta. A vereadora Patrícia Pereira, saúda a 

todos os presentes desejando um bom dia, em seguida agradece aos colegas que aprovaram 

em sessão anterior a indicação de sua autoria junto com o vereador Romulo Sampaio e 

agradece também ao Prefeito Municipal pelo envio do projeto, atendendo a sua indicação. O 

Vereador Romulo Sampaio também se pronuncia, deseja um bom dia a todos, agradece aos 

colegas pela aprovação da sua indicação e parabeniza a vereadora Antônia Palácio pela 

sugestão de incluir também as academias. A vereadora Antônia Palácio diz que o Projeto e de 

grande importância, e que a pedido do Pastor da Igreja Assembleia de Deus já havia falado 

com o prefeito sobre o projeto, explica que não falou antes devido a mesma não ter 

comparecido a duas sessões, diz ainda que o projeto não foi protocolado para a sessão de  

sexta feira  devido a inclusão das academias. Parabeniza o presidente pela sessão 

extraordinária e a vereadora Camila Cavalcante pela emenda, fala ainda que as atividades 

físicas também podem ser realizadas ao ar livre, cita o exemplo das praças existentes no 

município, dizendo que outras estão por vir. Diz ainda que atividades ao ar livre são 

importantes, que a prática de exercício não e só por vaidade e sim questão de saúde. A 

vereadora Patrícia Pereira diz que não esta aqui para questionar as palavras da vereadora 

Antonina Palácio, mais a forma como ela se colocou no debate dar a entender que ela havia 

tomado a frente na indicação, diz que não conhece o pastor, e que o mesmo não a procurou 

para falar sobre isso, diz ainda que a falta da vereadora nas sessões não e motivo para a 

mesma não falar sobre o projeto, já que os mesmo possuem um grupo no Whatsapp, e que o 

presidente sempre repassa as informações sobre as matérias e as sessões. O Vereador Elmar 

Alves fala da importância do projeto diz que foi procurado por algumas pessoas, inclusive na 
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ultima missa aberta ao publico, para esclarecer a existência e autoria do projeto, diz que não e 

o momento para divergências e atritos e sim pra união em busca de melhorias, diz que as 

coisas não podem acontecer de forma distorcida. Pede para que os vereadores que foram 

convidados como representantes da Câmara a estar na reunião com o prefeito possa repassar 

aos demais o que foi discutido, agradece a todos e deseja uma excelente semana. A vereadora 

Antônia Palácio responde a vereadora Patrícia dizendo que não esta atrás de atrito, que não 

esta aqui para tomar projeto de ninguém, que a vereadora não deve dar ouvidos a picuinhas de 

rua, que ela gosta das coisas de forma correta que mata a cobra e mostra o pau, diz ainda que 

ambas já foram vereadoras em outras gestões e sabem como as coisas funcionam. A vereadora 

Patrícia diz que teve acesso a conversas onde a vereadora Antônia Palácio, diz que ela pegou 

o pedido que seria de sua autoria, diz que não tem nada contra a vereadora, mas que fica 

chateada com esse tipo de acontecimento. O presidente agradece a vereadora Patrícia e ao 

vereador Romulo pela Indicação sobre as Igrejas e fala que na ultima sessão a vereadora 

Antônia Palácio juntamente com o vereador Romulo haviam se pronunciado sobre a intenção 

de incluir também as academias no projeto. Explica o mal entendido entorno da divulgação e 

existência do Projeto, relatando o horário de recebimento via email do mesmo e parabeniza a 

vereadora Camila Cavalcante pela emenda. O vereador Edno Freitas parabeniza os vereadores 

pela indicação e a emenda. Responde o questionamento do vereador Elmar Alves sobre a 

reunião, diz que a mesma foi pra informar as questões do decreto, isolamento e ações que 

estão sendo implementadas pelo município, diz ainda que ele e a vereadora Antonina Palácio 

falaram também sobre a importância do projeto. A Vereadora Camila Cavalcante diz que fica 

feliz pelo apoio dos colegas a emenda proposta pela mesma em atendimento ao pedido de 

uma eleitora sua. Na ordem do dia o presidente explica a votação do projeto. Coloca em 

votação a Emenda 01, que fica aprovada por unanimidade, em seguida o projeto 003/2021, 

com a emenda modificativa 01, também aprovado por unanimidade. Portanto, o Projeto de 

Lei 003/2021, com a emenda modificativa 01, aprovado por unanimidade dos vereadores 

presentes. O Presidente agradece novamente aos vereadores pelo atendimento a convocação e 

diz que o projeto aprovado e de grande importância.   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.  

 

 

 

______________________________ 

RONIELES DE SOUSA DIAS  

PRESIDENTE 

 

____________________________ 

CAMILA CAVALCANTE DOS SANTOS  

VICE-PRESIDENTE 

  

____________________________ 

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 

 


