
ATA DA DÉCIMA QUARTA 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 23 dias do mês de Novembro do ano de 2021, ás 19:00 horas, 
na Sala das Sessões, realizou-se a Décima Quarta 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 Sessão anterior, que após lida foi aprovada pelos 
vereadores presentes. Posteriormente o Sr. presidente solicitou que 
o secretário da casa fizesse à leitura do expediente o qual consta 
protocolado para apreciação o seguinte Projeto de Lei: Projeto de 
Lei n°. 012/2021. Que estima a receita e fixa a despesa do 
município de Jati, estado do Ceará, para o exercício de 2022." 
Dando continuidade aos trabalhos e cumprindo ás deliberações 
legais e regimentais da casa Legislativa, o Sr. presidente colocou o 
projeto de lei n°. 012/2021 em votação pelas comissões 
permanentes da câmara municipal, o qual obteve o seguinte 
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 Comes da Silva (SIM) 

Ficando assim o projeto de lei n°. 012/2021, aprovado por todas as 

comissões. O Sr. Presidente colocou em votação em plenário o 

Projeto de Lei no. 012/2021, o qual obteve o seguinte resultado: 

Vinícius Santos Dantas de Araújo (SIM), vereador Cícero Nunes 

Diniz (SIM), vereador Cicero Moreira Barreto (SIM), vereador 

José Arimateia Justino dos Santos (SII), Vereador Jesoaldo 

Pereira da Silva (SIM), vereador Francisco Alves de Medeiros 

(SIM), vereador Ronivaldo Antonio de Souza (SIM) vereadora 

Valma Maria Gomes da Silva (SIiW). Ficando assim, o Projeto de 

Lei N°. 012/2021 aprovado por todos presentes. 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, nobres 

colegas vereadores, público aqui presente e ao povo que estão nos  Li 
assistindo através das redes sociais. Gostaria de agradecer a Deus 

por mais uma vez estarmos aqui hoje reunidos, mais uma sessão 

da Câmara Municipal de Jati. Nas minhas palavras de hoje, 

gostaria de parabenizar a gestão pela entrega de ontem da 

policlínica, parabenizar mais uma vez pelo nome que foi escolhido, 

justo e louvável, o nome de Dona Nita que muito contribuiu para 

nosso município, não pude estar presente porque tinha um 

compromisso previamente marcado, fiz todo esforço para estar aqui 

na sessão de hoje, meu compromisso é com o povo de Jati. Com  

relação ao projeto do meu nobre colega vereador Cicero, gostaria 

de saber se já veio alguma resposta do executivo, haja vista que já 

se passaram quinze (15) dias, foram aprovados por todos dessa 

casa, por entender que é uma boa causa para o servidor, gostaria 

que o Sr. presidente procure uma resposta com relação a isso, para 

podemos ver o que pode ser feito com relação. Nas minhas 

palavras quero frisar com relação ao pipa d'água mais uma vez, já 

estar se tornando corriqueiro o vereador estar tratando desse 

assunto aqui, muita reclamação da população da zona rural, que 

não estar chegando água para abastecer as pessoas, são pessoas 

carentes que precisa de água, quem tem condições compra suas 

próprias águas, fiz uma visita a garagem hoje, depois da 



reclamação da população da zona rural, e é inadmissível o pipa 
passar mais de uma semana sem abastecer água para população, 
vim aqui hoje exigir, porque estar tendo um descaso total. Fica aqui 
minha indignação, vou exigir que seja resolvido. Essas são minhas 
palavras, meu muito obrigado pela atenção de todos. Fez uso da 
palavra o vereador Cícero Nunes Diniz, desejando boa noite ao 
Sr. Presidente, aos colegas vereadores, funcionários da casa e ao 
povo que estão nos assistindo. Agradecer a Deus por mais uma 
sessão com saúde. Parabenizo a família de Dona Nita, fizeram uma 
linda homenagem, acredito que a família ficou muito feliz pela 
homenagem. Parabenizo todos os jatienses pela policlínica, 
parabenizar a senhora prefeita. Que os médicos que forem 
trabalhar na policlínica faça um bom trabalho e cuide do nosso 
povo, é isso que nós vereadores sempre cobra aqui. Sobre o pipa, 
acredito que alguns vereadores já fizeram foi se cansar de cobrar 
esse pipa, na minha opinião não tem mais explicação em relação a 
esse pipa, o povo é quem sofre, devemos ver o que pode ser feito, 
para que o povo não venha sofre com isso. Por fim agradece a 
todos. Fez uso da palavra o vereador Cicero Moreira Barreto, 
desejando boa noite ao Sr. presidente, aos colegas vereadores, 
vereadora Valma, público aqui presente e ao povo que estão nós 
assisti através das redes sociais. Inicio parabenizando nosso 
município pelos seus setenta (70) anos de emancipação política. 
Parabenizo o executivo pela policlínica, infelizmente não pude estar 
por motivos de força maior, porque estava dando assistência ao 
pessoal. Parabenizo a prefeita pelas reformas das escolas, estive 
em algumas escolas e vi o quanto ficou aconchegante, tanto para 
os alunos quanto para os profissionais. Estive presente na 
policlínica hoje pela manhã e fui muito bem recebido pelos 
funcionários, mostraram tudo, inclusive hoje mesmo teve 
atendimento lá, muito gratificante. Fui na garagem para saber sobre 
o pipa, e conversando com Abílio ele falou que estava faltando 
pneu, é muito difícil para zona rural quando não tem o carro pipa 
para abastecer, muito difícil a situação, procurar resolver a situação 
locando outro carro pipa ou comprando outro, acredito que 
melhoraria muito. Desejo a todos uma ótima semana, meu muito 
obrigado pela atenção. Fez uso da palavra o Vereador José 



Arimateia Justino dos Santos, desejando boa noite ao Sr. 
presidente, aos colegas vereadores, funcionários da casa e público 
em casa que nos assisti pelas redes sociais. Início minhas palavras 
parabenizando a prefeita pela inauguração da policlínica. 
Parabenizar ao povo pela nossa policlínica. Estar iniciando a 
construção da Areninha da Vila Carnaúba, eu gostaria de abreviar, 
e que nós vereadores nomeasse com nome de uma pessoa que foi 
muito importante na área do esporte, conversei com a família 
ficaram muito satisfeito, gostaria do apoio dos nobres colegas. 
Aproveito a oportunidade para pedir ao Sr. Presidente que envie 
ofício ao secretário de obras para fazer a rede de esgoto da Rua 
Tabelião Ulisses da Silva Brito, esgoto a céu aberto, muito mau 
cheiro, a população pedi que seja resolvido o problema. Sobre o 
carro pipa já virou fui chacota, toda sessão cobramos aqui, o povo é 
só nos cobrando e nada é resolvido, falaram que não estava 
fazendo abastecimento pela questão de pneu, urna coisa muito fácil 
de resolver, só comprar os pneu e colocar, o povo estar precisando, 
tem região que não tem água nem para fazer um café, vamos 
procurar resolver o povo precisa. Mais uma vez falo da estrada da 
Carnaúba, tem três (03) semanas que a empresa não estar 
trabalhando, que a superintendência veja a situação e resolva, a 
população estar com medo de começar o inverno e ficarem ilhados. 
Desejo a todos uma ótima semana, meu muito obrigado pela 
atenção. Fez uso da palavra o vereador Jesoaldo Pereira da 
Silva, desejando boa noite ao Sr. presidente, aos nobres colegas 
vereadores, vereadora Valma e ao público que nos assisti pelas 
redes sociais. Primeiro agradecer a Deus por mais uma semana 
com saúde. Parabenizo nossa cidade pelos setenta (70) anos de 
emancipação política. Parabenizo o colega vereador Vinicius pela 
inciativa, pelo torneio aonde estive na decisão, vejo que o poder 
executivo faltou, gostaria que fosse enviado ofício ao executivo 
sobre o esporte o que entrou no mês de janeiro até o mês de 
novembro, gostaria de saber o que entrou para ser gasto no 
esporte. Sobre o carro pipa é inadmissível por causa de dois (02) 
pneus não estar abastecendo, é triste a situação, vamos procurar 
resolver. Obrigado pela atenção, desejo a todos uma ótima semana. 
Fez uso da palavra o vereador Francisco Alves de Medeiros, 



desejando boa noite ao Sr. presidente, aos nobres colegas 
vereadores, vereadora Valma, funcionários da casa e ao povo que 
estão nos assistindo. Primeiro lugar da os parabéns ao Jati pelos 
seus setenta (70) anos de emancipação política, que Deus abençoe 
nosso município. Parabenizar o executivo pela policlínica. Sobre a 
estrada da Carnaúba já virou foi chacota, uma empresa sem 
compromisso, que os deputados e governador vice com bons olhos 
e resolva a situação. Falo ao vereador Teteia que pode contar com 
meu apoio. Desejo a todos uma ótima semana, muito obrigado pela 
atenção. Fez o uso da palavra a vereadora Valma Maria Gomes 
da Silva, desejando boa noite ao Sr. Presidente, aos nobres 
colegas vereadores, público que nos assisti através da redes 
sociais. Hoje eu só quero agradecer, agradecer a Deus por mais um 
dia, por mais uma reunião e mais um dia de vida. Parabenizo a 
senhora prefeita e agradecer pelas reformas das escolas que foram 
feitas, estive presente em todas as inaugurações, ficaram todas 
muito bonitas. Ontem foi o dia que o nosso Jati fez setenta (70) 
anos de emancipação política, sou muito feliz por fazer parte dessa 
cidade, nasci e mim criei aqui, morei dezesseis (16) anos em São 
Paulo, minha vontade maior era de voltar para Jati, porque amo o 
Jati e o povo de Jati. Recebemos um grande presente que foi a 
policlínica, se Deus quiser vai vim mais coisas, uma grande 
homenagem com nome de Dona Nita. Vamos atrás de resolver a 
situação da estrada da Carnaúba, eu estou a disposição de correr 
atrás de resolver. Gostaria de pedir ao Sr. Presidente que seja 
enviado ofício para que seja colocado a placa de identificação da 
areninha, já foi aprovado aqui nessa casa foi denominado com 
nome de Vitória. Sobre o pipa eu não tenho mais nem o que falar, 
situação muito difícil, o povo precisa, que a senhora prefeita veja a 
situação e venha ajudar o povo. Deus abençoe a todos, meu muito 
obrigado pela atenção. Retomando a palavra o Sr. presidente 
agradece as palavras de todos vereadores. Quero parabenizar 
nosso Jati pelo seus setenta ( 70) anos de emancipação politica, 
uma cidade acolhedora e amada por todos. Agradecer á senhora 
prefeita pela policlínica. Deus abençoe a todos uma ótima semana. 
Por fim, agradece a presença de todos 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. 

-JOSÉ WILSE CAMPOS PEREIRA (PRESIDENTE)! 

•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 , 	//f Ç//-'- 

 

•RONIVALDO ANTONIO DE S 


