
ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
SEGUNDO 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 26 dias do Mês de Outubro do ano de 2021, ás 19:00 horas, 

na Sala das Sessões, realizou-se a Décima Primeira Sessão 

Ordinária do segundo 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, Francisco Alves de Medeiros, Ronivaldo 

Antonio de Souza. O senhor Presidente invocando a proteção de 

Deus e em nome do povo, declarou aberta a Sessão. Aberta a 

Sessão, o Sr. Presidente solicitou que o Secretário da casa fizesse 

a leitura da Ata da última Sessão, que após lida foi aprovada pelos 

vereadores presentes. Dando continuidade a sessão, o Sr. 

presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura do expediente, 

o qual consta protocolado para apreciação o seguinte Projeto de 

Lei: Projeto de Lei Ordinária n1.01412021. "Que institui a farmácia 

básica e o centro de abastecimento farmacêutico- CAF em âmbito 

municipal e dá outras providências. Na oportunidade, o Sr. 

Presidente informa que o projeto de lei ordinária n1 014/2021 ficará 

na casa para apreciação e será colocado em votação na próxima 

sessão. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao secretário da 

casa que fizesse a leitura do expediente o qual consta protocolado 

para apreciação o seguinte projeto: projeto de lei municipal n°. 

010/2021- De 27 de agosto de 202. "Que dispõe sobre o plano 

plurianual de governo do munícipio para o quadriênio 2022/2025." 

Dando continuidade aos trabalhos e cumprindo ás deliberações 

legais e regimentais da casa Legislativa, o Sr. presidente colocou o 

projeto de lei municipal n°. 010/2021 em votação pelas comissões 

permanentes da câmara municipal, o qual obteve o seguinte 
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resultado: Comissão de finanças e orçamento e contas do 
município. 
Presidente: Cicero Moreira Barreto (SIM) 
Membro: José Arimateia Justino dos Santos (SIM) 
Membro: Jesoaldo Pereira da Silva (SIM) 
Comissão de constituição, legislação e justiça. 
Presidente: José Wilse Campos Pereira (SIM) 
Membro: Cicero Nunes Diniz (SIM) 
Membro: Francisco Alves de Medeiros (SIM) 
Comissão de educação, cultura, saúde pública, assistência social. 
Presidente: Vinícius Santos Dantas de Araújo (SIM) 
Membro: Ronivaldo Antonio de Souza (SIM) 
Membro: Valma Maria Gomes da Silva (SIM) 
Ficando assim o projeto de lei municipal n°. 010/2021, aprovado por 
todas as comissões. Em seguida, o Sr. presidente colocou em 
votação em plenário o Projeto de lei municipal n°. 010/2021. O 
qual obteve o seguinte resultado: Vereador Vinícius Santos 
Dantas de Araújo (SIM), vereador Cícero Nunes Diniz (SIM), 
vereador Cicero Moreira Barreto (SIM), vereador José Arimateia 
Justino dos Santos ('SIM), vereador Jesoaldo Pereira da Silva 
(SIM), vereador Francisco Alves de Medeiros (SIM), vereador 
Ronivaldo Antonio de Souza (SIM), vereadora Valma Maria 
Gomes da Silva (SIM). Ficando assim, o Projeto de lei municipal 
n°. 010/2021 aprovado por unanimidade dos votos. No momento, o 
Sr. Presidente concedeu a palavra para quem queira justificar o 
voto. Palavra concedida ao vereador Vinícius Santos Dantas de 
Araújo desejando boa noite a todos, justifico meu voto no que diz 
respeito ao PPA, Plano Plurianual, quero destacar a sua 
importância na efetivação do plano de governo municipal nos 
próximos quatro anos. Destaco ainda, o fato de que buscamos 
nesses dias que antecederam a votação, o máximo de 
conhecimento acerca dos pontos tratados no PPA, sua relevância 
para a administração pública e a necessidade de fiscalizarmos a 
sua execução, pois o seu cumprimento efetivo representa a chave 
do desenvolvimento do nosso município. Por isso, meu voto é sim. 
Palavra concedida ao vereador Jesoaldo Pereira da Silva desejando 
boa noite a todos, voto sim, e justifico meu voto falando para todos 
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os colegas vereadores que não só devemos votar mais fiscalizar e 
colocar a coisa para acontecer. Prosseguindo a Sessão, o Sr. 
Presidente facultou o uso da palavra aos vereadores. Fez uso da 
palavra o vereador Vinícius Santos Dantas de Araújo, desejando 
boa noite ao excelentíssimo Sr. presidente, aos nobres colegas 
vereadores, funcionários da casa, ao povo que nos assisti pelas 
redes sociais, público aqui presente, Silvio e Lourim, venham mais 
vezes a essa casa. Primeiramente, agradecer a Deus por estarmos 
mais uma vez aqui reunidos nessa casa legislativa todos bem e 
com saúde, debatendo os anseios de toda população jatiense. 
Gostaria de informar a toda população jatiense, como hoje o tema é 
especifico para o plano plurianual, o representante da CAGECE, da 
ENEL e do poder executivo foram convidados para da algumas 
informações e esclarecimentos, não poderão vim por conta do 
projeto especifico de hoje, e não podemos adentrar em outro 
assuntos, mas já informo que na próxima sessão vão estar 
presente para estarmos debatendo tanto o problema da água que 
estar existindo no nosso município, como também da iluminação 
pública. Por fim, agradece a atenção de todos. Fez uso da palavra o 
vereador Cicero Nunes Diniz, desejando boa noite ao Sr. 
presidente, aos colegas vereadores, funcionários da casa, ao povo 
que estão nos assistindo e público aqui presente, meu amigo 
Lourim e Silvio. Inicio agradecendo a Deus por mais uma sessão 
todos com saúde. Gostaria de falar mais uma vez sobre os pedidos 
de ofícios que os vereadores mandam ao executivo, que venham as 
respostas dos ofícios, o povo cobra dos vereadores e que as 
respostas venham para a casa legislativa, assim como seja 
solucionado os problemas. Falo para o vereador Naldinho que 
todos os vereadores cobram as cosias, só não faz é acontecer, 
acho que o que devemos fazer é se unir e cobrar as coisas para o 
povo, não é só falar aqui é partir para cima é vê se resolve e fazer 
acontecer. Desejo a todos uma ótima semana, Deus abençoe cada 
um, meu muito obrigado pela atenção. Fez uso da palavra o 
vereador Cicero Moreira Barreto, desejando boa noite ao Sr. 
Presidente, aos colegas vereadores, público que nos assisti através 
das redes sociais, boa noite ao público aqui presente Silvio e 
Lourim. Agradecer a Deus por mais uma reunião, por estarmos 
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mais uma vez reunidos. Sr. Presidente inicio pedido que seja 
enviado ofício cobrando bueiro na subida da ladeira da estrada do 
Sítio Sabonete. Que seja encaminhado outro ofício para Enel para 
que seja feito a conclusão do serviço. Sobre o projeto Plurianual, 
devemos fiscalizar. Desde já agradeço a atenção de todos. Fez uso 
da palavra o vereador José Arimateia Justino dos Santos, 
desejando boa noite ao Sr. presidente, aos colegas vereadores, 
funcionários da casa, meu amigo Silvio e Lourim, boa noite ao povo 
que estão nos assistindo. Começo agradecendo a Deus por mais 
uma oportunidade de estarmos todos aqui juntos, todos bem e com 
saúde, tratando assuntos e direitos do povo. Falando sobre o PPA, 
parabenizo o executivo por ter enviado para essa casa, para que 
todos possamos analisar e votar, o que devemos fazer é fiscalizar, 
é para isso que estamos aqui. Convido o povo para que venha a 
casa, fazer as cobranças também. Desejo todos uma ótima 
semana, muito obrigado pela atenção. Fez uso da palavra o 
vereador Jesoaldo Pereira da Silva, desejando boa noite ao Sr. 
presidente, aos colegas vereadores, funcionários da casa, público 
aqui presente Lourim e Silvio, meu boa noite ao povo que nos 
assisti em casa. Agradecer primeiramente a Deus por mais uma 
semana de trabalho de saúde e de vida. Gostaria de pedir ao Sr. 
presidente que seja enviado ofício ao executivo para organizar a 
entrada da rua que se inicia em frente a farmácia de Nana até no 
cartório de Wuiva, porque estão colocando carros e motos nos dos 
dois (02) lados das ruas e ficando pouco espaços na rua para 
trafegar outros automóveis, já aconteceu acidentes por conta disso, 
dessa formar estar ficando muito perigoso, acredito que 
organizando ficará melhor. Sobre os ofícios que não estão vindo as 
respostas, eu acho uma falta de respeito muito grande, eles são 
conhecedor que as repostas tem que vim no máximo quinze (15) 
dias, coisa muito simples, antes os prefeitos tinham mais respeito 
com o legislativo e mandavam as repostas para os vereadores, isso 
agora não acontece. Por fim, agradece a atenção de todos. Fez 
uso da palavra o vereador Francisco Alves de Medeiros, 
desejando boa noite ao Sr. presidente, colegas vereadores, 
vereadora Valma, funcionários da casa, público aqui presente 
Lourim e Silvio e ao povo que nos assisti. Hoje só tenho a 



agradecer e desejar a todos uma ótima semana a todos. Fez uso da 
palavra o vereador Ronivaldo Antonio de Souza, desejando boa 
noite ao excelentíssimo Sr. presidente, aos nobres colegas 
vereadores, funcionários da casa, meu amigo Lourim e Silvio e ao 
público que nos assisti através das redes sociais. Sr. Presidente eu 
compreendo a situação da casa hoje, pela votação do PPA, no 
entanto todos os colegas fizeram suas solicitações, eu tinha 
algumas para fazer mas vou aguardar para próxima sessão, 
gostaria de fazer um pedido diretamente ao Sr. Presidente que 
buscasse conversar com o major Rodrigues a respeito dessas 
habilitações populares, no entanto quando ele foi empossado major 
aqui na nossa região, ele nos prometeu de ajudar nessas 
habilitações que o governo fornece, estar acontecendo em várias 
cidades, gostaria se possível o Sr. presidente visse a possibilidade 
de conversar com ele, porque ele veio a essa casa e garantiu que o 
que pudesse fazer para ajudar ele faria, vamos procurar ele para 
nos ajudar. Obrigado a todos pela atenção. Fez uso da palavra a 
vereadora Valma Maria Gomes da Silva, desejando boa noite ao 
Sr. presidente, aos nobres colegas vereadores, funcionários da 
casa, público que nos assistir pelas redes sociais e público aqui 
presente Silvio e Lourim. Hoje quero agradecer a senhora prefeita, 
ao secretário de agricultura Juareizinho, e o secretário de 
administração pelo esforço que tiveram com a água do Sítio Barro 
Branco, aquela população passou uns dias preocupados que a 
bomba queimou, graças a Deus foi resolvido. Agradeço a todos 
pela atenção, tenham uma ótima semana. Retomando a palavra o 
Sr. presidente agradece a presença de todos, convido Lourim para 
participar da sessão que vai ser dia nove (09), sinta-se convidado. 
Desejo a todos uma ótima semana, meu muito obrigado pela 
presença de todos. E como nada mais havia a tratar, declarou 
encerrada a sessão. Eu 	  Vinícius Santos 
Dantas de Araújo, secretário designado, mandei lavrar á presente 
Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos 
vereadores presentes. 

-JOSÉ WILSE CAMPOS PEREIRA (PRESIDENTE), 	 
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•VALMA MARIA GOMES DA SILVA (VICE-PRESIDENTE) 	---- 

'VINICIUS SANTOS DANTAS DE ARAÚJO (10 SECRETÁRIO) 

•CICERO NUNES DINIZ ( 2° SECRETÁRIO) -- 

• CICERO MOREIRA BARRETO 

• JOSÉ ARIMATEIA JUSTINO DOS SANTOS 

•JESOALDO PEREIRA DA SILVA 	 

'FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS  /  

•RONIVALDO ANTONIO DE S~ 	-  K__  -  : 	-4-  	

,-1 CtJL-L 


