
ATA DA DÉCIMA QUINTA 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. 

Ao 01 dia do mês de Junho do ano de 2021, ás 19:00 horas, na 
Sala das Sessões, realizou-se a Décima Quinta 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, Cicero 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. 
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, e posteriormente à leitura do 
expediente o qual consta protocolado para apreciação o seguinte 
Projeto de Lei: projeto de Lei n°. 00912021. "Dispõe sobre as 
Diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual 
para , o Exercício Financeiro de 2022 e dá outras providências". Na 
oportunidade, o Sr presidente informa a todos que o vereador 
Francisco Alves de Medeiros não comparecerá a sessão por 
motivos de saúde. Dando continuidade aos trabalhos e cumprindo 
ás deliberações legais e regimentais da casa Legislativa, o Sr 
Presidente colocou em votação o Projeto de Lei N2 009/2021, onde 
primeiramente, o Sr Presidente despachou para que as Comissões 
Permanentes da casa deliberassem acerca do projeto, o qual foi 
realizado, e as Comissões Permanentes da casa emitiram parecer 
favorável á aprovação do Projeto e, na ordem do dia, o projeto foi 
posto em votação em plenário, 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 Ronivaldo 
Antonio de Souza (SIM), vereadora Valma Maria Gomes da Silva 
(SIM). Ficando assim, o Projeto de Lei N°. 009/2021 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 e 

funcionários da casa. Primeiramente agradecer a Deus por mais 

uma oportunidade de estarmos aqui hoje, todos reunidos com 

saúde, em meio essa pandemia que tem assolado o mundo inteiro, 

tem perturbado muito a mente das pessoas. Desejo meus 

sentimentos a toda família de Galdino, que Deus possa conforta a 

todos e ajude a passar por essa situação tão difícil. O momento que 

estamos passando é de muita incerteza, mas devemos ter fé e se 

apegar a Deus e ter pensamentos positivos, pois essa doença estar 

mexendo muito com o nosso psicológico e temos que ter total 

cuidado, para não deixar danos irreversíveis a nossa saúde. Sobre 

a recomendação do Ministério Público, entendo perfeitamente a 

necessidade de um isolamento mais rígido diante do que estamos 

presenciando nesse momento. São vidas Jatienses que estão 

sendo ceifadas por conta desse vírus e vidas que estão sendo em 

risco. Sugiro uma fiscalização mais rígida, obrigatoriedade do uso 

de máscara e proibição de aglomerações. Entretanto, devemos ter 

cuidado quando a proibição do comercio, visto que os trabalhadores 

tem que sustentar suas famílias como falei, devemos intensificar a 

fiscalização, exigir dos estabelecimentos condições para atender a 

população, incentivar a população a ficar em casa e incentivar o 

serviço Delivery. Parabenizo o vereador Ronivaldo pela iniciativa 

do projeto, falo para o colega vereador que estou de total apoio, 

projeto esse que beneficia o povo. Peço aos colegas que nas 

vossas orações lembrem de pedir para que assim Deus possa 

restaurar a saúde de Manu, Carlos e nosso amigo vice-prefeito 

Rogerio Couto. A demais que Deus abençoe a todos vocês, 

obrigado pela atenção. Fez uso da palavra o vereador Cícero 

Nunes Diniz, desejando boa noite ao Sr. Presidente, colegas 

vereadores e funcionários da casa. Parabenizo o vereador 

Ronivaldo pela iniciativa do projeto, um projeto de grande 

importância para o município. Deixo meus sentimentos á família de 

Galdino, que Deus possa conforta a todos, meus sentimentos a 

família de seu Vicente Maroto, que Deus possa colocar todos em 

 

 



um bom lugar. Lembrando o que o ex-vereador Euler falava nessa 
casa sobre essa doença, ele falava que essa pandemia ia chegar 
no Jati, e que deveríamos ter muito cuidado porque o hospital não 
tinha suporte para atender os pacientes. Faço as palavras do 
vereador Vinícius as minhas palavras, sobre a vigilância sanitária 
quem tem que tomar as providências é o executivo, tem que dar um 
suporte maior para os profissionais que estão trabalhando nessa 
parte, para eles trabalharem sem ter ajuda de nada fica difícil, que 
eles possam ter transporte para andar, ajuda da polícia militar, 
assim da certo. Desejo muita saúde a Rogério Couto, a Carlos, 
minha comadre Manoela e tio Cazuza, que Deus possa abençoar a 
todos, desejo uma ótima semana. Por fim, agradece. Fez uso da 
palavra o vereador Cicero Moreira Barreto, desejando boa noite 
ao Sr Presidente, aos colegas vereadores e funcionários da casa. 
Primeiramente, deixo meus sentimentos á toda família de Vicente 
Maroto e Galdino, que Deus conforte a todos familiares. Sobre o 
ofício do Ministério público, tem que ter mesmo uma fiscalização 
mais rígida, todos os cuidados tem que ser tomados para que esse 
vírus não se propague com mais facilidade. Acho muito importante 
á fiscalização da vigilância sanitária, os profissionais que estão 
trabalhando tem que ter uma ajuda para que eles possam fazer o 
trabalho melhor. Pedir a Deus que venha restaurar a saúde de 
nosso amigo e vice-prefeito Rogério, Carlos e Manu, que Deus 
possa abençoar a todos. Aproveito a oportunidade para pedir ao Sr 
presidente que se possível enviasse ofício para o executivo para 
saber o que estar acontecendo com a médica do PSF da Baixa 
Grande, porque ela estar faltando tanto no serviço. Parabenizo o 
vereador Ronivaldo pelo projeto, é um projeto muito importante para 
o povo. Desejo a todos uma ótima semana, obrigado pela atenção. 
Fez uso da palavra o vereador José Arimateia Justino dos 
Santos, desejando boa noite ao Sr Presidente, colegas vereadores 
e funcionários da casa. Inicialmente o vereador José Arimateia 
deixa suas condolências a família de Galdino. Que Deus possa 
restaurar a vida do nosso vice-prefeito Rogério, Carlos e Manuela. 
Parabenizo o vereador Ronivaldo pelo projeto, tem meu total apoio 
nesse projeto. É muito preocupante essa doença, vários casos no 
nosso município, o ofício que o Ministério Público enviou tá certo, 



tem que ter uma fiscalização mais rígida no nosso município para 
que os casos venham diminuir. Sobre a médica que estar faltando 
no dia do seu atendimento no Sítio Baixa Grande, devemos tomar 
providências, porque quem sofre é o povo, Parabenizo a senhora 
prefeita pelas estradas do Sítio Carnaúba, as estradas estão 
ótimas, que a senhora prefeita venha fazer a parte da capina dos 
matos das estradas dos Sítios. Parabenizo os policiais militares por 
estar reforçando a fiscalização no Sítio Carnaúba, estão fazendo 
um ótimo trabalho. Deus abençoe a todos, muito obrigado pela 
atenção. Fez uso da palavra o vereador Jesoaldo Pereira da 
Silva, desejando boa noite ao Sr. Presidente, aos colegas 
vereadores e funcionários presentes. Aproveito a oportunidade, 
para parabenizar o vereador Ronivaldo pelo projeto, desejar meus 
sentimentos a toda família de Galdino, era meu amigo de infância, 
gostava muito dele que Deus possa confortar todos os parentes. 
Desejo muita saúde a Rogério, Carlos e Manuela, que Deus possa 
restaurar a saúde de todos. Sobre o ofício do Ministério Público, 
estar coberto de razão porque aqui no Jati não estar tendo 
fiscalização, que a senhora prefeita venha fazer uma fiscalização 
mais rígida, porque se não tiver essa fiscalização vai ter mais 
pessoas infectadas, vamos cobrar para que seja feito essa 
fiscalização. Deus abençoe a todos, muito obrigado pela atenção. 
Fez uso da palavra o vereador Ronivaldo Antonio de Souza, 
desejando boa noite ao Sr Presidente, aos nobres colegas 
vereadores e funcionários da casa. Só agradecer pelas palavras a 
respeito do projeto de minha autoria. Deixo minhas condolências a 
família de Galdino e Vicente Maroto, que Deus possa conforta toda 
família. Peço aos colegas quando for a noite, deixem um momento 
e faça uma oração a favor de nosso colega e vice-prefeito Rogério, 
Manu e Carlos, para que Deus possa restaurar a saúde de todos, 
peço também que orem a favor de minha comadre Cleide também 
estar passando por um momento difícil, pegou essa doença 
também, vamos orar por todos. Vamos acatar o pedido do promotor 
também, que venha te uma fiscalização rígida no nosso município, 
para que assim venha frear esse vírus, a cada dia nossa cidade vai 
se fechando e a cada dia vai aumentando os casos de Covid-19, 
vamos ter muito cuidado com essa doença e procurar cuidar dos 



nossos familiares e do povo. Desejo a todos uma ótima semana, 
meu muito obrigado. Fez o uso da palavra á vereadora Valma 
Maria Gomes da Silva, desejando boa noite ao Sr Presidente, aos 
nobres colegas vereadores e funcionários da casa. Primeiro lugar 
deixo minhas condolências a meu amigo Galdino, é meu parente e 
minha família também, partiu muito rápido deixou muitas saudades. 
Sobre essa doença, não é fácil, é só Deus, minha família vive muito 
preocupado com eu, porque vivo ajudando e correndo atrás de 
ajudar a todos, dependentemente se votou em mim ou não, eu 
ajudo em que for preciso. Também quero pedir a senhora prefeita 
que venha ter mais cuidado com nosso município, fiquei muito feliz 
quando o senhor presidente falou em outra sessão que no Sítio 
Mãe D'Àgua não tinha casos de Covid-19, e agora já tem onze (11) 

casos confirmados, vamos ter mais cuidado e pedir a senhora 
prefeita uma fiscalização mais rígida. Pedir a Deus e a nossa 
senhora de Fátima que possa restaurar a saúde de nosso amigo e 
vice-prefeito Rogério, Manu, Carlos e o tio do vereador Cicinho, que 
todos possam ficar bom logo. Desejo a todos uma ótima semana, 
muito obrigada pela atenção. O Sr Presidente retomando a palavra 
deseja muita saúde a todos, que Deus possa abençoar a vida do 
nosso vice-prefeito Rogério Couto e os demais que estão doentes, 
vamos orar e pedir que assim Deus possa restaurar a vida de todos. 
Deixo meus sinceros sentimentos a toda família de Galdino, que 
Deus possa colocar ele em um bom lugar. Aproveito a oportunidade 
para parabenizar a policia militar pelo trabalho que vem fazendo 
estão de parabéns. Por fim, agradece a presença de todos e diz 
que foi uma satisfação recebe-los nesta casa Legislativa. E como 
nada 	ais 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 (20 SECRETÁRIO) - 

• CICERO MOREIRA BARRETO  G~,Á  

• JOSÉ ARIMATEIA JUSTINO DOS SANTOS 

•JESOALDO PEREIRA DA SILVA 	 

'FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS 	 

'RONIVALDO ANTONIO DE SOU 


