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ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA REMOTA (MEDIANTE DECRETO 545 DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ E PORTARIA Nº 

005/2021 DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE) DO 1° 

PERIODO LEGISLATIVO DA 19ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE ANTONINA DO NORTE, REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Fevereiro de 2021, às 09:00hs, realizou-se no 

Plenário Raimundo Valdeberto Delfino de Alencar, no prédio sede da Câmara 

Municipal, a 4ª Sessão Ordinária, sendo a primeira de forma 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 dos vereadores presentes: 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 Vereador Elmar Alves a realizar a leitura das matérias, sendo: Leitura da Ata 

da Sessão anterior, que após lida e discutida é aprovada; leitura do Ofício nº 047/2021, 

pedindo a retirada dos Projetos de Lei 019/2020 e 020/2020 de autoria do Poder 

Executivo Municipal; leitura do Requerimento 033/2021 que requer informações sobre 

o CRONOGRAMA DO SERVIÇO DE CORTE DE TERRA no Município de Antonina 

do Norte, de autoria do vereador Antonio Romulo Sampaio Ribeiro; requerimento 

034/2021, requerendo que adote medidas cabíveis com a finalidade de 

DISPONIBILIZAR SERVIDOR E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR A 

EMISSÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS COMO REGISTRO GERAL (RG), 

CARTEIRA DE TRABALHO (CTPS) E RESERVISTA, no Município de Antonina do 

Norte, de autoria do vereador Ronieles de Sousa Dias; requerimento 035/2021 que 

requer a INSTALAÇÃO DE LÂMPADA NO POSTE EM FRENTE A RESIDÊNCIA 

DA SRA. DAS NEVES, localizada na Av. Nelito Mendes no trecho atrás do Hospital 

Municipal Antonio Roseno de Matos, de autoria do vereador Antonio Romulo Sampaio 

Ribeiro;  requerimento 036/2021 requerendo que adote medidas necessárias e cabíveis 

afim de promover, com maior brevidade possível a PAVIMENTAÇÃO EM 

PERALELEPÍPEDO NA RUA CLARINDO FERREIRA DE LIMA, localizada no 

Bairro Planalto, de autoria dos vereadores Camila Calvacante dos Santos, Patrícia 

Pereira da Silva Arrais e Ronieles de Sousa Dias; requerimento 037/2021 que requer 

que  seja realizada REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DE SANTO 

ANTONIO, de autoria dos vereadores Camila Cavalcante dos Santos e Elmar Alves da 

Silva; Leitura do Projeto de Indicação 01/2021, que ESTABELECE AS IGREJAS E 

TEMPLOS DE QUALQUER CULTO COMO ATIVIDADE ESSENCIAL EM 

PERÍODOS DE CALAMIDADE PÚBLICA no Município de Antonina do Norte, de 

autoria dos vereadores Antonio Rômulo Sampaio Ribeiro e Patrícia Pereira. O 

presidente explica sobre a Sessão Remota e diz que vai postar a ata da presente sessão 

para ser analisada e posteriormente publicada nas redes sociais para conhecimento da 

população, que os serviços da Câmara estão funcionando de forma remota, para os 

vereadores e população que precisarem de atendimento. O presidente declara espaço 

aberto aos vereadores que queiram fazer uso da palavra para tratar de assuntos 

referentes as matérias, conforme art. 116 do Regimento Interno. O vereador Rômulo  
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Sampaio se pronuncia agradecendo aos vereadores presentes em nome do Presidente. 

Ele defende seus requerimentos destacando o de Corte de Terra que é muito necessário 

e lembra que existia um trator no Município, o qual foi leiloado e que associações foram 

contempladas com mais 4. No entanto gostaria de saber da Secretaria Municipal de 

Agricultura em que podemos melhorar esse atendimento e ainda sugere parceria com as 

associações. Fala do Projeto de Indicação das Igrejas justificando como serviço 

essencial, que é um meio em que as pessoas costumam buscar ajuda principalmente 

nesse tempo de pandemia. Também fala do requerimento de colocar Lâmpadas, já que 

pagamos iluminação pública. A vereadora Patrícia deseja bom dia aos colegas e 

funcionários da Casa. Ela fala sobre o pedido de retirada do Projeto 019/2020 e 

especifica a retirada do Projeto 020/2020 que, mesmo sabendo que é um Projeto com 

necessidade de emendas, as pessoas responsáveis que seriam beneficiadas estavam se 

organizando para possível aprovação, considerando sua importância. Mesmo assim ela 

diz estar a disposição. Fala da necessidade do seu requerimento de pavimentação de rua 

da sua autoria e pede apoio. Ela também fala do Projeto 01/2021, dizendo que a Igreja é 

um ponto de apoio e de ajuda fundamental, que as Igreja vem desempenhando não só 

um papel na questão espiritual, mais também com ações sociais muito importante e que 

gostaria de contar com apoio dos colegas. O vereador Elmar Alves deseja bom dia a 

todos da casa citando pelo nome e pede apoio aos demais vereadores sobre o 

Requerimento da praça da Matriz, dizendo ser bem centralizada, onde as pessoas 

costumam frequentar,  usando como ponto de lazer e social. A vereadora Antonia 

Palácio se pronuncia desejando bom dia todos e fala do Requerimento que referencia 

poste atrás do hospital, que não conhece a localidade. Fala do Projeto de indicação 01, 

que o pastor já havia lhe procurado para apresentar, que ela estava preparando, mas, 

mesmo assim, estava de acordo com a iniciativa dos colegas, fala da importância e que 

será a favor. O Presidente explica seu requerimento sobre pavimentação da Rua 

Clarindo Ferreira de Lima, que nesses momentos chuvosos a rua fica intransitável e que 

os moradores ficam desesperados. Com relação ao Requerimento 034/2021, ele fala que 

há uma enorme necessidade, pois o custo para ter que se descolar a outros municípios 

para tirar tais documentos pode ser alto, principalmente para famílias de baixa renda. 

Que o Município possa se organizar para que essas pessoas possam tirar esses 

documentos aqui mesmo na cidade. Ele fala do Projeto de Indicação que faz das 

palavras da vereadora Antonia Palácio as suas, que se outras atividades como bares e 

eventos podem funcionar, porque não as Igrejas. Ele parabeniza aos demais vereadores 

pelas suas propostas. A vereadora Antonia Palácio diz que concorda com relação a tirar 

os documentos no próprio Município, a exemplo, cita a dificuldade que foi quando 

exigiu tal documento para inscrições nos projetos e outros. Que possa ser atendido com 

urgência. O vereador Paulino fala que os Requerimentos são de grande importância, 

principalmente o de tirar os documentos no próprio município, exemplifica quando foi 

necessário emitir os de seus próprios filhos. Mas, relata que todas as cidades pequenas 

ficaram descredenciadas para este serviço. Explica que Antonina estar fazendo convênio 

com a Casa do Cidadão. Comenta ainda sobre a rua do Bairro Planalto, que esta é uma 

demanda antiga. Aproveita e parabeniza os demais requerimentos. Diz que o Projeto de 

Indicação 001 é muito importante, pois existem pessoas literalmente presas em casa 

com as Igrejas fechadas, que concorda que elas sejam serviços essenciais. O Presidente 
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diz ser bem colocada as palavras do vereador Paulino, e fica feliz em saber que algumas 

providencias já estão sendo tomadas. Ele  

 

explica sobre o Projeto 019/2020 que para retirada tem que passar por votação por já ter 

sido deliberado pela Comissão, já o 020 não é necessário. Na Ordem do dia, vai para 

votação: Retirada do Projeto 019/2020 e o mesmo aprovado por unanimidade de votos 

dos vereadores; Requerimento 033/2021, também aprovado por unanimidade; 

Requerimento 034/2021 de autoria do Presidente, que passa assento para Vice-

Presidente, também aprovado por unanimidade de votos; Requerimento 035/2021, 

aprovado por unanimidade de votos;  Requerimento 036/2021 de autoria do Presidente, 

da Vice e da vereadora Patrícia Pereira, que passa assento para o primeiro secretário, 

também aprovado por unanimidade de votos; Requerimento 037/2021, aprovados por 

unanimidade de votos dos senhores Edis; votação do Projeto de Indicação 01/2021, 

aprovado por unanimidade de votos. O Presidente informa sobre a divulgação das 

matérias assim quando ficarem prontas. O vereador Rômulo Sampaio agradece o apoio 

dos vereadores aos requerimentos e diz que isso mostra o engajamento e preocupação  

de todos pelas comunidades. O Presidente agradece a todos os vereadores presentes e 

funcionários. O vereador Elmar Alves pede que a Casa cobre resposta ao Executivo 

sobre os Requerimentos e, principalmente, com relação o que compete a Secretaria de 

saúde, sobre o controle de vacinação da COVID 19, que é muito importante que 

tenhamos essas respostas. Ele diz que não sabe qual a dificuldade em nos responder. E 

faz reclamação de festividades de aglomeração no Município.  Ele diz que não sabe o 

que estar acontecendo, mas que só vê comentários a respeito, que possamos ver essa 

questão de obediência às regras. Ele diz que estamos aqui para trabalhar por uma 

Antonina melhor. Ele pede desculpa a vereadora Antonia Palácio por pronunciar seu 

nome de Antonieta. O Presidente agradece ao Pai Celestial por nos permitir o trabalho 

desta Sessão e diz que a casa continuará aberta a sugestões para que possamos melhorar 

cada vez mais o nossas reuniões. 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 

 

_______________________________ 

PATRICIA PEREIRA DA SILVA ARRAIS  
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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 

 


