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ATA DA 5ª SESSAO ORDINÁRIA. REMOTA, MEDIANTE DECRETO 

LEGISLATIVO 545 DA ASEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

CEARÁ E PORTARIA Nº 005/2021 DA CAMARA MUNICIPAL  1° PERIODO 

LEGISLATIVO DA 19ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ANTONINA DO NORTE, REALIZADA EM 05 DE MERÇO DE 2021. 

 

Aos 05 (cinco) dias do mês de Março 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, realizou a 5ª 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 dos vereadores 

presentes, constatou-se a presença dos mesmos: 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. Deixando de comparecer, por motivo de saúde, a Vereadora Antonia 

Palácio Bezerra. Ele declara aberto o pequeno Expediente e autoriza o Secretário Elmar 

a realizar leitura das matérias suspendendo a leitura da Ata da Sessão anterior, diante da 

votação dos vereadores, a mesma já analisada e publicada na rede social.  Leitura de 

homenagem as mulheres. Leitura do Ofício nº 045/2021, da SAÚDE. O Presidente 

explica sobre o ofício, que é resposta ao Requerimento aprovado na Casa, e diz que 

maiores informações se encontra disponibilizado na Câmara Municipal. Leitura do 

Requerimento 038/2021 que requer que adote as medidas necessárias e cabíveis afim de 

SUPRIR A CARÊNCIA DE PROFESSORES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

deste município. De autoria dos vereadores Antonio Edno de Freitas, Antonia Palácio 

Bezerra, Talita Ferreira Linar Dias e Roberto Sérgio Paulino de Freitas. O vereador 

Elmar faz observação ao Requerimento assinado por Antonia Palácio Bezrra, o qual 

consta Antonieta, já que a mesma fez essa observação na leitura realizada por ele como 

Antonieta, assim popularmente conhecida. Requerimento 039/2021, que requer que 

ocorra a devida MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA dentro do nosso 

Município. De autoria dos vereadores Antonia Palácio Bezerra, Antonio Edno de 

Freitas, Talita Ferreira Linard Dias e Roberto Sérgio Paulino de Freitas. Requerimento 

040/2021 que requer que o Poder Executivo Municipal junto ao Estado, realizem 

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA RODOVIÁRIA em nossa Cidade. De autoria 

dos vereadores Camila Cavalcante dos Santos, Patrícia Pereira da Silva Arrais, Elmar 

Alves da Silva e Antonio Romulo Sampaio Ribeiro. Requerimento 041/2021 que requer 

CONSTRUÇÃO DE UM QUEBRA MOLA no Sítio Cajazeiras, em frente a residência 

do seu Barnabé. De autoria da vereadora Camila Cavalcante dos Santos.  Requerimento 

042/2021 que requer que Adoção de medidas administrativas necessárias e cabíveis 

afim de promover a CONSTRUÇÃO DE UMA ESTÁTUA DE SANTO ANTONIO, 

Padroeiro Municipal. De autoria dos vereadores Antonio Romulo Sampaio Ribeiro, 

Camila Cavalcante dos Santos, Elmar Alves da Silva e Patrícia Pereira da Silva Arrais. 

O Presidente passa assento para vice-presidente Camila Cavalcante dos Santos para 

apresentar de sua autoria. Requerimento 043/2021 que requer que adote as medidas 

necessárias e cabíveis afim de promover, com maior brevidade possível, a 

REABERTURA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. De autoria do vereador 

Antonio Romulo Sampaio Ribeiro. O Presidente passa o assento a Vice-Presidente 
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para apresentar requerimento de sua autoria. A Vice-Presidente Camila Cavalcante 

deseja bom dia a todos e pede ao Secretário que realize leitura do Requerimento nº 

044/2021 que requer que adote as medidas necessárias e cabíveis para GARANTIR 

AOS ALUNOS DE ESCOLA PÚBLICA, EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE 

SOCIAL, ACESSO GRATUITO A EQUIPAMENTO (COMPUTADORES OU 

TABLETS) E A CONEXÕES FIXAS OU MÓVEIS DE INTERNET no período da 

emergência decorrente do Covid19. De autoria do vereador Ronieles de Sousa Dias. 

Leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2021 que Cria o Título Destaque 

Feminino no Município de Antonina do Norte/CE. De autoria da vereadora Talita 

Ferreira Linard.  O Presidente declara espaço aberto aos vereadores que queira fazer uso 

da palavra para tratar de assuntos referentes as matérias, conforme art.116 do 

Regimento Interno. A vereadora Patrícia faz uso da palavra, desejando bom dia a todos 

e parabeniza as mulheres de Antonina em nome de sua mãe, citando como exemplo, 

mãe, esposa em todos os critérios de mulher. Ela agradece ao Presidente pela 

homenagem e diz que é muito feliz por representa-las, também lembra das mulheres que 

sofrem violência. Ela fala da importância dos requerimentos e cita de sua autoria o da 

Rodoviária, que vai valorizar e gerar emprego ao Município, até mesmo no sentido 

comercial. Ela fala da iluminação pública que salvo engana, deve ser por conta do 

Município, e as pessoas pagam essa iluminação e que tem toda razão em cobrar. Ela diz 

que tira o chapéu para o Requerimento do vereador Ronieles, destacando a ajuda aos 

familiares que sofrem dificuldades, que sendo atendido vai ser de grande ajuda, sem 

falar no abandono ou desistência na sala de aula. O vereador Romulo Sampaio também 

se pronuncia parabenizando a todas as mulheres e diz que sabe da dificuldade de ser 

mulher, e cita a exemplo a sua esposa, ele diz que reconhece a luta para dá conta dos 

filhos. Que possa ser bem vista e reconhecida. Ele fala sobre o requerimento de 

profissionais da Educação básica, que ao seu ver não há necessidade para o momento já 

que as aulas não estão sendo presenciais. Defende o requerimento de sua autoria de 

funcionamento do matadouro público, que além da oportunidade dos trabalhadores, não 

sabemos como esses animais são abatidos para o nosso consumo. Ele diz que é de 

grande importância e pede apoio. A vereadora Talita deseja bom dia a todos, fala da 

importância do dia das mulheres, faz observação a fala do vereador Elmar pedindo 

desculpa pelo o erro cometido por ela no momento de assinar que pediu Antonia 

Palácio, para assinar dessa forma, (de Apelido) por achar que não ía da tempo de 

protocolar. Ela fala do requerimento relacionado a carência e a necessidade de 

Profissionais da Educação básica, também fala sobre o requerimento de iluminação 

pública, defende sobre o conserto e diz que as pessoas que os procuraram. Menciona 

Projeto de Decreto de sua autoria como uma forma de valorização e representação as 

mulheres. Que todas possam lutar por igualdade de direito. Ela justifica ausência de 

Antonia Palácio, por estar em revisão de questões de saúde, mais que lembrou de deixar 

mensagem para as mulheres. Realiza leitura de mensagem. O vereador Elmar deseja 

bom dia e parabeniza a todas as mulheres Antoninense, mãe, cuidadora dos filhos. Ele 

diz que a mulher tem um trabalho contínuo sem remuneração, que não é fácil, que deve 

ser reconhecida. Ele fala da pequena homenagem e realiza leitura, que vai deixar para as 

mulheres, funcionárias da Câmara e vereadores, juntamente com uma rosa, ele diz que é 

simples mais é de coração. Ele fala do requerimento de estátua do padroeiro, já que 
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existe nos Municípios vizinhos e que vai gerar emprego a nossa população. Ele 

parabeniza a vereadora Talita pelo Projeto, que é um reconhecimento e valorização as 

mulheres. Ele comenta a uma reunião postada nas redes sociais que teve com relação a 

saúde, e diz que é muito importante, porém gostaria que os vereadores pudessem 

participar, como todos que fazemos parte das questões importante para o nosso 

Município, que gostaria de ser convidado a participar, que estamos para ajudar, que 

devemos lutar juntos por esse combate ao Covid19. Que ao seu ver foi uma falta de 

respeito para com a Casa. O vereador Paulino deseja a todos um bom dia e fala da 

importância do requerimento de educadores da Educação básica, que sabe da sua 

importância, pois acompanha o trabalho da esposa e sabe das necessidades citadas, que 

levou a essa demanda. Ele diz que gera despesa mais o Prefeito teve sensibilidade a 

essas necessidades. Ele explica ao vereador Rómulo, que embota as escolas não estejam 

funcionando de forma presencial, há a necessidade de orientação e acompanhamento 

aos alunos. Ele menciona o Requerimento do vereador Rómulo o do matadouro, que é 

de suma importância. Ele fala das dificuldades do momento de abastecimento, também 

da dívida que o Município tem com a CAGECE e do parcelamento de água que o 

Prefeito estar tentando sanar esse problema.  Ele explica que o Prefeito fez reunião, que 

pediu um representante da base, Talita, ele diz que ficou sensível ao vereador Elmar, 

mais não pode haver aglomeração. Porém é uma proposta interessante. A vereadora 

Camila defende seu requerimento, colocando a devida importância. A vereadora Talita 

pede desculpa, que o Prefeito pediu para ela passar para o grupo da reunião e ela ainda 

não tinha passado, que representa a Câmara e vai passar sempre, que o Prefeito fez um 

adiantamento dos pagamentos, e que o Município vai continuar da mesma forma do 

decreto anterior. O vereador Rómulo se diz preocupado, pois o pessoal continua com a 

mesma bebedeira, que dessa forma não vamos chegar a lugar nenhum, que as barreiras 

não estão funcionando de forma correta, que dessa forma só gera despesa ao Município. 

Ele fala sobre o requerimento de profissionais da Educação básica, que ao seu ver não 

havia necessidade, porém não é contra. Ele deixa nota de repúdio ao Prefeito, por haver 

mais de cem pessoas aglomeradas, que estava acontecendo algo, pregão por exemplo, 

há uma outra forma de se fazer. O vereador Edno Freitas se pronuncia, deseja bom dia a 

todos, e fala das necessidades de pessoal, que existe na Educação básica, que irá ser 

feito um processo seletivo. Ele fala sobre o Requerimento do vereador Rómulo, do 

matadouro público, que não sabemos de que forma esses animais se encontram e nem 

como são abatidos, e agente consumindo sem esse conhecimento. O vereador Elmar 

critica a citação de representação da reunião realizada, sem que haja uma escolha 

realizada pela Câmara. Que foi citado e feita uma escolha do vereador da base. 

Insinuando que os outros não tem valor. Que todos foram eleitos e estamos para ajudar 

lutando por melhoria Município. Ele pede desculpa ao Presidente, se ele irá falar sobre, 

mais não soube se calar a respeito. Ele fala sobre o Requerimento de profissionais da 

Educação básica, que é de suma importância, mais que seja acompanhada a seleção 

pelos vereadores. A vereadora Talita reforça suas palavras parabenizando as Mulheres e 

fala sobre o Projeto, que foi a forma que viu, homenageá-las e representa-las, que já 

temos muitas conquistas, mais ainda não chegamos a igualdade, que vai continuar 

lutando. O Presidente parabeniza a vereadora Patrícia pelo requerimento, fala da 

importância dos demais. Também da reunião da saúde, que o Poder Legislativo deve 

estar junto do Executivo, que dessa forma é uma falta de respeito. Que como      
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representante do Legislativo, tem que defender a Casa. Ele agradece a Secretária de 

saúde pela resposta ao requerimento do vereador Elmar Alves, e cobra as demais, que 

deram prazo mais mesmo assim, não estão sendo cumpridos.  Ele explica o Projeto de 

autoria da vereadora Talita, que irá tramitar passando pelas Comissões. A vereadora 

Patrícia faz observação com relação a exclusões aos demais vereadores a participarem 

das reuniões. Que já havia conversado com o Prefeito a respeito, mas acha que 

esqueceu. Ela agradece a todos e deseja um bom final de semana.  Na Ordem do Dia, 

vai para votação os Requerimentos: 038/2021, 039/2021, 040/2021, 041/2021, 

042/2021, 043/2021 e o 044/2021 que o Presidente passa o para vice-Presidente Camila. 

Posto em votação, todos aprovados por unanimidade de votos dos vereadores presentes. 

Fica agendada a reunião das comissões de Finança e Orçamento e Justiça e Redação 

para 9 e 10hs da quarta-feira, respectivamente. O Presidente agradece a todos e deseja 

um bom fim de semana.  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  

2ª SECRETARIA 

 

___________________________________ 

ANTONIA PALÁCIO BEZERRA 

VEREADORA 

 

______________________________ 

ANTONIO EDNO DE FREITAS 

VEREADOR 

 

____________________________________ 

ANTONIO RÔMULO SAMPAIO RIBEIRO 

VEREADOR 
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___________________________________ 

ROBERTO SÉRGIO PAULINO DE FREITAS 

VEREADOR 

 

______________________________________ 

TALITA FERREIRA LINARD DIAS  

VEREADORA 


