
ATA DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 
PERÍODO DO EXERCÍCIO LEGISLATIVO DO ANO DOIS MIL E 
VINTE UM, DA CÂMARA MUNICIPAL DE JATI, ESTADO DO 
CEARÁ, PRESIDENTE JOSÉ WILSE CAMPOS PEREIRA, 
SECRETÁRIO VINÍCIUS SANTOS DANTAS DE ARAÚJO. 

Aos 29 dias do mês de Junho do ano de 2021, ás 19:00 horas, na 
Sala das Sessões realizou-se a décima Oitava Sessão Ordinária do 
primeiro período legislativo do ano de 2021, desta Câmara 
Municipal. 	Compareceram 	os 	seguintes 	Vereadores: 
José Wilse Campos Pereira, Valma Maria Gomes da Silva, 
Vinícius Santos Dantas de Araújo, Cícero Nunes Diniz, Cicero 
Moreira Barreto, José Arimateia Justino dos Santos, Jesoaldo 
Pereira da Silva, Ronivaldo Antonio de Souza. O senhor 
Presidente invocando a proteção de Deus e em nome do povo, 
declarou aberta a Sessão. Inicialmente, o Sr. presidente convida os 
senhores vereadores e a todos presentes para rezar o Pai Nosso e 
fazer oração a favor do vice-prefeito Rogério Couto, a todos os 
jatienses e o mundo inteiro. Aberta a Sessão, o Sr. Presidente 
informa que o vereador Francisco Alves de Medeiros, não poderá 
comparecer a sessão. 	Dando continuidade, o Sr. presidente, 
solicitou que o Secretário da casa fizesse a leitura da Ata da 
Sessão anterior, que após lida foi aprovada pelos vereadores, e 
posteriormente à leitura do ofício n° 68/2021, para a elaboração do 
plano de retomada das atividades de ensino presencial, foi 
nomeada uma comissão com representação da comunidade local, 
visando o retorno das aulas. Na oportunidade, o Sr. presidente 
agradece a presença da excelentíssima senhora prefeita, dos 
senhores secretários, no momento, convida-os para fazer parte da 
mesa legislativa. Em seguida o Sr Presidente facultou o uso da 
palavra aos senhores vereadores. Fez uso da palavra o vereador 
Vinícius Santos Dantas de Araújo, desejando boa noite ao 
excelentíssimo Sr. presidente, nobres colegas vereadores, 
excelentíssima senhora prefeita, Roninho, Tulio, Secretário Lana, 
Abílio e funcionários da casa. Inicio minhas palavras agradecendo a 
Deus por estarmos mais uma vez na casa todos reunidos com 
saúde, haja vista diante dessa pandemia que venhamos 
enfrentando, graças a Deus estamos todos bem. Peço oração a 
todos a favor do nosso amigo Vice-prefeito Rogério Couto, para que 
Deus venha restaurar sua vida e sua saúde, para que ele logo 
esteja ao lado do povo e ao lado da sua família. Quero parabenizar 
a senhora prefeita pela sua vinda a essa casa, venha mais vezes, 
porque aqui é a casa do povo, fico muito satisfeito com sua 



presença, porque vamos ter debates. Mais uma vez agradeço a 
presença da senhora prefeita, a casa sempre vem cobrando as 
coisas e muitas das vezes não estar tendo o retorno, quero 
começar minhas palavras de hoje não só cobrando mais também 
elogiando na hora que for necessário, vou começar pela angustia 
que as pessoas estão tendo em relação os medicamentos de alto 
custo, muitas das vezes o paciente que necessita desse 
medicamento tem que ir a justiça, e se sabe que na justiça é 
demorado o processo, tem que ter empatia nesse momento e ver e 
tentar resolver, nessa hora temos que ser mais humano, já recebi 
ligações hoje de uma pessoa do Sítio cobrando essa parte, quem 
toma esses medicamentos não tem como esperar, esses é um dos 
pedidos que faço a vossa excelência. Com  relação as cobranças 
que as pessoas fazem a nós vereadores, sobre a contratação de 
especialista na área da saúde, nós pregamos em campanha que 
esse ano ia ser o ano da saúde, já se passaram seis (06) meses 
devemos colocar isso em pratica e mudar esse quadro. Sobre o 
laboratório móvel, acho louvável a senhora prefeita ter feito na 
gestão e trazer mais comodidade para as pessoas da zona rural 
que se deslocavam e vinha fazer seus exames na cidade, mas 
também quero pedir que a senhora veja a possibilidade de ter mais 
vagas para o pessoal, para que os exames saiam mais rápidos. 
Aproveito para perguntar a senhora prefeita se possível, com 
relação a morte do animal por descarga elétrica, a cobrança é do 
povo, nós estamos aqui para da resposta ao povo, poderia ter 
acontecido com o ser humano, graças a Deus não foi, devemos se 
precaver para não acontecer algo pior na frente, que a senhora 
prefeita tome decisões em relação a isso. O vereador Cicinho 
cobrou para que fosse colocado manilhas no Sítio, ele cobrou e o 
problema não foi solucionado ainda, é um problema muito fácil de 
se resolver. Com  relação a vacinação, eu entendo, fui estudar o 
caso e vir que não da certo vacinar na zona rural, porque as vezes 
só tem 2 ou 3 pessoas e para não ter desperdício de vacinas foi 
marcado para a cidade, na minha opinião deveria ser aqui mesmo, 
parabenizo a senhora pela eficácia no seu trabalho estar sendo 
muito bem feito, o que estar pecando é a aglomeração, nós 
vereadores falamos a questão do forro que teve no PSF, eu não 
achei certo, graças a Deus não teve mais, veja a questão da divisão 
do horário para ser dividido, para ver se diminui essa aglomeração. 
Sobre a policlínica que vai ser inaugurada em setembro, mesmo 
que não inaugure antes mais que seja contratado os profissionais, 
porque a saúde não esperar. Com  relação á volta as aulas, eu 
particularmente concordo muito em voltar ás aulas, concordo mais 



que tenha os cuidados necessários. Finalizo minhas palavras 
parabenizando a senhora prefeita pelos dois (02) últimos projetos, o 
da recarga do chip para os alunos estudarem, e parabenizo pelo 
outro projeto também que cria o cargo de diretor e assessor do 
idoso, vai gerar emprego no município, muito louvável esse projeto. 
Falo mais uma vez para vossa excelência venha mais vezes a essa 
casa, devemos caminhar em harmonia o legislativo junto com o 
executivo, venha mais vezes para que nós venhamos debater 
melhorias para o povo. Por fim, agradece a atenção do todos. Fez 
uso da palavra o vereador Cicero Nunes Diniz desejando boa 
noite ao Sr. presidente, Senhora prefeita, colegas vereadores e 
público presente. Inicio minhas palavras desejando saúde ao nosso 
amigo Rogério, que Deus venha abençoar em tudo e restaurar sua 
saúde. Desejo a todos colegas vereadores um bom recesso, que 
Deus abençoe a todos. O vereador Vinícius já fez quase todas as 
perguntas, todas as perguntas que eu queria fazer já foram feitas, 
todas as sessões nós vereadores vem batendo na mesma tecla, 
sempre falamos a respeito dos médicos que estão faltando no 
nosso município, falta médicos em algumas especialidades, 
passamos por uma grande dificuldade dessa pandemia e o povo 
cobra muito esses médicos, pediatra, psiquiatra, ginecologista e 
outros. Sobre o pipa, semana passada tinha pessoas pegando em 
minha mão e levando até a cisternas para olhar a situação sem 
água, continua mal dividida essa distribuição da água do pipa. Os 
roços não foram feitos e estar de fazer vergonha os matos tomando 
conta das estradas. Em relação o processo seletivo, gostaria de 
saber se vai ter ou não, porque o povo cobra muito essa parte, é 
muito difícil fazer uma gestão, não é fácil, mas vamos tentar para 
que venha dar certo. Que a senhora prefeita olhe com os bons 
olhos, para aquelas pessoas que faz uso de medicamentos de alto 
custo, tentar resolver, porque as pessoas sofrem e a saúde não 
espera. Agradeço a senhora prefeita pela presença, Deus abençoe 
a todos, bom recesso, que venhamos passar por tudo isso com 
saúde. Deus abençoe os jatienses e o mundo inteiro, obrigado pela 
atenção. Fez uso da palavra o vereador Cicero Moreira Barreto 
desejando boa noite ao excelentíssimo Sr. Presidente, aos colegas 
vereadores, Senhora prefeita, Lano, Abílio, Roninho e Tulio. 
Acredito que todas as perguntas já foram feitas, vou começar 
minhas palavras falando primeiramente sobre as vacinações, estive 
ontem no local da vacinação, a aglomeração existe, eu gostaria de 
saber se tem uma possibilidade de distribuir a vacinação em três 
pontos estratégicos, para que não houvesse essa aglomeração. 
Parabenizo a senhora prefeita pelos projetos. Sobre o pipa, que 



seja resolvido o problema logo, o povo cobra muito. Em relação aos 
médicos, que sejam contratados os profissionais, o povo tem muita 
carência desses profissionais. Sobre a coleta de sangue para fazer 
exames, que a senhora prefeita veja a possibilidade de aumentar a 
quantidade de vagas para que mais pessoas possam fazer exames. 
A questão da iluminação, quando vai ser feito o restante do serviço 
e quando vai ser finalizado. Também gostaria de saber como anda 
o processo do projeto do PAA, se vai ter retomada, porque até 
agora não foi feito nada. Gostaria de saber também sobre as 
insulinas, porque conheço várias pessoas que fazem uso de 
insulinas, algumas pessoas estão sem usar e outras estão fazendo 
o possível para comprar mesmo sem condições, que seja visto essa 
questão, e que fosse comprado, porque o povo precisar. Aproveito 
para pedir a senhora prefeita que seja feito os roços das estradas, 
os matos estão muito alto e tomando a visão das pessoas. 
Agradeço a presença da senhora prefeita, desejo a todos uma 
ótima semana. Vamos orar e pedir a Deus que venha restaurar a 
saúde de Rogério, obrigado a todos pela atenção. Fez uso da 
palavra o Vereador José Arimateia Justino dos Santos desejando 
boa noite ao Sr. presidente, aos colegas vereadores, senhora 
prefeita, Lano, Abílio, Roninho e Tulio. Como todas as perguntas já 
foram feitas, quero iniciar falando que ontem estive com a senhora 
prefeita, conversamos e debatemos algumas coisas. Em relação ao 
carro pipa, todas as semanas nós vereadores debatemos aqui na 
casa, devemos estudar e ver a possibilidade de comprar outro carro 
pipa, porque quando um carro pipa quebra e vai para o concerto 
que demorar a ser concertado, só quem sofre é o povo. Sobre a 
volta ás aulas, é muito importante, fico preocupado com as crianças 
no transporte para não fazer aglomeração, tem que estudar uma 
forma para não ficar todo mundo junto. Sou muito agradecido pela 
as ultrassonografia já serem feitas no nosso município, estava 
precisando mesmo, sobre a questão dos profissionais da saúde que 
devem ser contratados no nosso município, o povo cobra muito 
esses profissionais, se Deus quiser logo vai ter no município nessa 
policlínica que estar para abrir. Com  relação a iluminação do Sítio 
Carnaúba, já cobrei também, poucas lâmpadas estão ascendendo, 
70% estão queimadas, acredito que vai ser resolvido também. 
Gostaria de saber se uma dessas ambulâncias vai ficar no Sítio 
Carnaúba, para atender a população. Quero agradecer pela 
iniciativa da gestão ao que se diz respeito a João do grude, sou 
muito agradecido pelo apoio, agradecer pela disponibilidade dos 
funcionários limparem o Posto de Saúde. Parabéns pelos projetos e 
pelas respostas dos ofícios, nós vereadores agradecemos a 
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presença de vossa excelência, venha mais vezes a essa casa. 
Desejo a todos uma ótima semana, vamos continuar orando pela 

( 	saúde de Rogério para que Deus venha lhe abençoar, obrigado 
) 	pela atenção de todos. Fez uso da palavra o vereador Jesoaldo 

pereira da Silva desejando boa noite ao Sr. presidente, aos 
colegas vereadores, senhora prefeita e público presente. Inicio 
minhas palavras pedindo a Deus saúde para meu amigo Rogério, 
saúde para todos os jatienses, brasileiros e o mundo inteiro. É uma 
grande satisfação receber a senhora prefeita na casa legislativa, 
obrigado pela sua presença. Em relação ao carro pipa, esse ano já 
comprei seis (06) carradas de água para abastecer as casas das 
famílias que precisa, tem um ditado popular que fala assim: Quem 
tem três, tem dois, e quem tem dois tem um, e quem tem apenas 
um não tem nada. Que a senhora prefeita veja a possibilidade para 
comprar mais outro carro pipa ou alugar, no nosso município tem 
uma carência muito grande dessa parte do carro pipa, o carro 
quebra não acontece o abastecimento de água, é muito doloroso 
ver o povo precisando e não ter como ajudar. Gostaria de saber da 
senhora prefeita sobre o dinheiro que a caixa econômica liberou, 
um valor de duzentos e sessenta mil para fazer pavimentação, 

\ 	gostaria de saber o que aconteceu com o dinheiro qual fim levou. 

\\ 	Tenho muitas dúvidas em relação aos medicamentos, fraldas e leite 
que tinha antes e agora não tem mais, porque os pais de família 
sofre muito quando não tem condições de comprar, vamos procurar 
resolver porque o povo sofre com essa situação. Alguns vereadores 
já pediram, inclusive eu, continuo cobrando para que seja pintada 
as lombadas para que venha ter uma sinalização melhor nas ruas, a 
população cobra de nós vereadores. Também seria muito 

f  jçç._—Hnteressante se tivesse carros disponíveis para transportar as 
pessoas que estão doentes, ou que vão fazer consultas e exames, 
esse ano já fui umas 14 vezes para levar pacientes ao hospital de 
Barbalha, que a senhora prefeita veja uma maneira de ajudar. 
Agradeço a presença de todos, Deus abençoe, muito obrigado pela 
atenção. Fez uso da palavra o vereador Ronivaldo Antonio de 
Souza desejando boa noite ao excelentíssimo Sr. presidente, 
nobres colegas vereadores, Excelentíssima senhora prefeita, Lana, 
Abílio, Roninho e Tulio. Os nobres colegas já fizeram todas as 
perguntas, hoje eu gostaria de tirar algumas dúvidas com a senhora 
prefeita a respeito de João do grude, ele coloca sacolas e outras 
coisas penduradas nas árvores e seus pertences, porque ele não 
tem onde guarda, deixar penduras, ele também não é bom da 
mente, que a senhora prefeita junto com a Assistência Social veja 
uma maneira de ajudar esse rapaz, é um jovem muito inteligente 



toca violão e canta divinamente bem, vamos procurar ajudar e dar 
um suporte. A respeito da alimentação da senhora do Sítio 
Carnaúba, ela se alimenta por sonda, foi feito denuncia pela a filha 
dela, porque a alimentação não estava chegando, é uma situação 
muito delicada e difícil, só sabe ela que estar passando, que fosse 
resolvido logo, a saúde não espera, acredito eu que um processo 
licitatório não demora muito pra sair, que a senhora prefeita resolva 
isso rápido, porque ela precisa muito de se alimentar. Sobre 
Ronaldo, ele também estar com problema serio de saúde, e 
precisar ser atendido e assistido, porque ele estar precisando de um 
carro para transportar as pessoas que vão fazer a troca de 
acompanhante, essa troca é feita de dois em dois dias. Também 
temos o problema de Ivanir, estar fazendo tratamento para tratar do 
câncer precisar ser assistida e necessita de transporte, porque ela 
não tem condições de ir em um carro com outro paciente para fazer 
exames ou consultas, porque quando ela termina de fazer o 
tratamento tem quer vim direto para casa, ela passa mal, senti 
muitas dores, não tem como ficar esperando o outro paciente. 
Sobre o cemitério do Sítio Carnaúba, a gestão tem que sentar e ver 
como fazer, porque os matos já estão altos, já foi feito a capina a 
alguns meses, mas já tem matos novamente, na gestão passada 
começaram resolver a questão do cemitério, sobre 
documentações, o cemitério é meio particular, essas 
documentações não foi resolvida, que a senhora prefeita veja a 
situação de documentos e vamos tentar resolver, e fazer a capina 
novamente. A questão também da iluminação do Sítio Carnaúba, a 
vila estar com poucas lâmpadas ascendendo, gostaria que essa 
questão fosse resolvida também, se não for feito a restauração 
vamos ficar no escuro de tudo. Desejo um bom recesso para os 
colegas vereadores, Deus abençoe nosso amigo Rogério, uma 
ótima semana a todos, muito obrigado pela atenção. Fez o uso da 
palavra a vereadora Valma Maria Gomes da Silva, desejando boa 
noite ao Sr. Presidente, nobres colegas vereadores, Senhora 
prefeita, Lana, Roninho, Abílio e Tulio. Primeiramente, agradecer a 
presença da senhora prefeita, sempre falei aqui na casa que veja a 
prefeita, manda mensagem passa alguns dias depois ela mim 
resposta, passo de 15 dias sem a ver, mais sempre que preciso 
mim ajuda, e sempre estou comprando. O que eu ia cobrar, e as 
perguntas que eu ia fazer todos os vereadores já fizeram, eu só 
tenha a agradecer sempre que preciso Lano e Abílio mi ajuda, 
parabenizo a senhora prefeita pelas projetos. Agradecer e 
parabenizar pelas cestas básicas que foram doadas do estado para 
o município, ajudou muito algumas famílias que estavam 



precisando. Nós vereadores cobramos, porque o povo cobra de 
nós. Sobre a vacina, estive no local reclamei pela aglomeração, sou 
assim mesmo, só gostaria que houvesse a mudança na distribuição 
das senhas para o povo no dia da vacinação, porque comunicaram 
que as senhas ia ser distribuída ás 13:00 horas da tarde, muitas 
pessoas chegaram 10:00 horas da amanhã para pegar senha, e o 
pessoal que ia distribuir as senhas chegaram tarde, que veja a 
possibilidade de mudar essa distribuição. Deus abençoe a todos, 
vamos continuar orando pela saúde de Rogério, desejo bom 
recesso para todos, muito obrigado pela atenção. Na oportunidade, 
o Sr. Presidente concedi o espaço para a senhora prefeita 
responder as perguntas dos senhores vereadores. Fez uso da 
palavra a excelentíssima senhora prefeita Mônica Rosany Pereira 
Mariano desejando boa noite aos nobres senhores vereadores, 
vereadora e público presente. Agradeço o convite dos senhores (a), 
estou muito feliz de estar aqui novamente para debater e procurar 
melhorar em quer for necessário. Inicio minhas palavras pedindo 
oração a favor do nosso Vice-prefeito Rogério, uma pessoa 
maravilhosa que mi recebeu de braços abertos como se eu fosse de 
sua família, peço a todos os colegas, dependendo de religião, 
vamos orar, rezar, pedir para que Deus possa restaurar sua saúde, 
que ele venha ficar bom logo e ficar junto de todos nós, quando ele 
ficar bom e sair daquele hospital vou soltar vários fogos de artifícios, 
vamos comemorar mais do que quando ganhamos a eleição, 
acredito que Deus vai ajudar ele a sair dessa, porque nós não 
podemos fazer nada a não ser rezar. Vou responder todas as 
perguntas e tirar a dúvidas de todos, onde for necessário mudar 
vamos mudar. Começo respondendo a questão do carro pipa, o 
carro já estar no concerto, foi feito alguns reparos, estamos 
gastando muito, acredito que na próxima semana vai voltar a 
funcionar e fazer os abastecimentos. Os roças também vão ser 
feitos, a questão de ter parado, foi á máquina teve um problema 
técnico, aqui não tem ninguém que concerte e vai ter que vim um 
técnico de fora para resolver. Sobre a volta ás aulas, vai voltar 
apenas 50% dos alunos, vão distribuir kits para escolas, fazer 
varias mudanças nas escolas para os alunos tomarem cuidado com 
a covid-19, o promotor não foi fazer a visita em todas as escolas do 
município, porque pelo relatório que o MEC mandou só existe as 
escolas a qual ele foi fazer a visita, tem algumas escola que não 
consta no MEC, é inativa para o MEC, só consta para nós. Sobre as 
vacinações, tem aglomeração concordo com vocês, acontece que 
todo mundo tem o desejo de tomar essa vacina, falo para todos que 
sempre os funcionários estão falando para o povo manter 



distanciamento, passando álcool no povo, e orientando. Com  
relação ao processo seletivo não tem como colocar muitas pessoas 
reunidas em uma sala para fazer uma prova diante de uma 
pandemia dessa, o momento não é adequado, vamos deixar 
amenizar mais e ver no futuro como vai ser feito. Sobre essas 
pessoas que estão doente no Sítio Carnaúba, Abílio já foi na 
residência de cada um para da assistência, com relação a João, a 
Assistência Social junto com Felipe já estão tomando as 
providências e estudando a melhor forma para ajudar ele. Lana já 
estar resolvendo a questão da iluminação pública, já foi feito 
compras dos materiais que estão faltando, assim que chegar vai ter 
o retorno dos serviços e finalizados. A questão dos medicamentos é 
por processo licitatório, também já estar encaminhado, e as vezes 
demora pela questão da distribuidora. A questão dos carros, vai 
chegar mais uma ambulância, já tem alguns carros aqui no 
município, juntando tudo com que vai chegar vai dar 10 carros, 
acredito que vai ser o suficiente e da para ajudar vocês. Acredito 
eu que no mês de setembro vamos estar inaugurando a nossa 
policlínica, a policlínica do município, e vai ter todas as 
especialidades disponíveis para atender as necessidades do povo. 
Estou aqui para ajudar a cidade de Jati crescer, vou errar durante 
esses quatro anos? vou sim, estou aqui para concertar e tentar 
mudar, porque errar todo mundo erra, não podemos permanecer é 
no mesmo erro. Estou a disposição de todos os senhores 
vereadores (a), quando precisar é só ligar, demoro para responder 
as mensagens, as ligações, mais sempre quando tenho tempo 
retorno a todos. A senhora prefeita responde todas as perguntas, 
tira todas as dúvidas da suas explanações, na oportunidade 
agradece a todos pela atenção. Retomando a palavra, o Sr. 
presidente agradece a presença de todos, agradeço a presença da 
senhora prefeita. Na oportunidade, finalizo a sessão pedindo oração 
a favor do nosso amigo Rogério Couto, para que Deus continue 
abençoando ele e venha restaurar sua saúde, que Deus abençoe o 
mundo inteiro e que venhamos vencer essa luta, assim o Senhor 
Jesus vai nos permitir. Desejo a todos um bom recesso, parabenizo 
a gestão pelos projetos. Agradeço a presença da senhora prefeita, 
fico muito feliz com a presença de vossa excelência a casa 
legislativa, sempre que quiser vim a casa pode vir, a casa sempre 
vai estar de portas abertas para lhe receber. Deus abençoe a 
todos, desejo uma ótima semana, e diz que foi uma satisfação 
recebe-los nesta Casa Legislativa. E como nada mais havia a 
tratar, 	declarou 	encerrada 	a 	sessão. 	Eu 
	  Vinícius Santos Dantas de Araújo, 



secretário designado, mandei lavrar a presente Ata, que após lida e 
achada conforme, vai assinada pelos vereadores presentes. 
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