
ATA DA DÉCIMA QUINTA 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 30 dias do mês de Novembro do ano de 2021, ás 19:00 horas, 
na Sala das Sessões, realizou-se a Décima Quinta 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°. 016/2021. "Que autoriza abertura de crédito adicional 
especial dentro do vigente Orçamento Fiscal do Município de Jati-
CE, e dá outras providências". Na oportunidade, o Sr. Presidente 
informou que o projeto de lei n°. 016/2021 ficará na casa em 
apreciação, será colocado para votação na próxima sessão. 
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, funcionários da casa, o 
desportista Jó da Carnaúba, seja bem-vindo a essa casa e ao povo 
que estão nos assistindo através das redes sociais. Gostaria de 
agradecer a Deus por mais uma vez de estarmos aqui hoje 
reunidos, mais uma sessão da Câmara Municipal de Jati. Quero 
agradecer, sobre a questão da manutenção do carro pipa, 
parabenizar que foi resolvido, pela agilidade, parabenizo o 
secretário Juareizinho e Abílio, graças a Deus foi resolvido. Cobro 
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mais uma vez com relação, a arenhinha foi inaugurada vai fazer 

quatro (04) meses e os esportistas ainda não estar podendo usufruir 

desse bem material nosso por conta das redes, e ainda não tem 

nenhum prazo, reitero a minha cobrança novamente, já fiz essa 

cobrança nessa casa e ainda não tem o prazo de quando vai ser 

resolvido, falta as redes de proteção, assim como, os acolchoados. 

Gostaria de enfatizar e deixar bem claro que as cobranças para que 

cheguem os serviços nas comunidades é de obrigação nossa, 

fiscalizar se estar chegando ou não, mais gostaria de orientar o 

cidadão jatiense de nos cobrar, de nos parar nas ruas, não precisa 

ter votado em mim ou em outro vereador, isso não existi, nos cobre, 

porque a nossa função é essa, não sou contra A ou B, estamos aqui 

para realmente olhar os problemas da comunidade e trazer para 

essa casa, para que possamos tentar resolver. Na oportunidade, 

agradece a atenção de todos. Fez uso da palavra o vereador 

Cícero Nunes Diniz, desejando boa noite ao Sr. Presidente, aos 

colegas vereadores, funcionários da casa, meu amigo Jó e ao povo 

que estão nos assistindo. Agradecer a Deus por mais uma sessão 

com saúde. Parabenizar e agradecer ao executivo pelo apoio do 

projeto o qual votamos nessa casa para dar um (01) dia de folga ao 

servidor na sua data de aniversário, agora é lei, o servidor vai ter 

como comemorar junto com sua família, agradeço aos colegas 

vereadores pelo apoio, estou muito feliz pelo projeto ser 

sancionado. Faço as palavras do vereador Vinicius as minhas, 

sobre o carro pipa, graças a Deus o problema foi solucionado, que 

fosse feito uma reserva de peças e outros materiais para o carro 

pipa, porque o povo sofre muito quando isso acontece. Sobre a 

iluminação pública, sei que é um trabalho lento, mais que fosse 

colocado a iluminação no sítio Faustino, eu passo a noite na 

localidade e vejo a situação da praça toda no escuro, abandonada 

mesmo, queria que o secretário visse essa parte com bons olhos e 

resolvesse esse problema. 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, ao 

público em casa que nos assisti pelas redes sociais e meu amigo 

compadre Jó que estar aqui presente. Em relação ao ofício que 



envie ao secretário de obras João Pedro, ele mim comunicou que 
fez a visita na rua onde passa o esgoto e garantiu que em breve 
resolve o problema daquela rua. Fiz uma visita ao hospital na 
semana passada, fui convidado por um dos funcionários para fazer 
uma visita no local, e mim deparei com o muro caído no chão, tudo 
no aberto, no escuro o mato tomando de conta, duas (02) sucatas 
velhas jogada no pátio do hospital, fiquei decepcionado quando vi a 
situação, um clima de total abandono, sem segurança, o povo 
entrar e vão tomar banho em uma torneira que tem na murada do 
hospital, coisa muito errada, gostaria que o Sr. Presidente envie um 
ofício ao secretário para que seja vista essa questão e tentar 
resolver essa situação. Em relação ao pipa agradecer ao esforço 
dos meninos Abílio e Juareizinho. Agradecer a Lano pelo apoio que 
tem nos dado em relação á iluminação pública na Vila Carnaúba, já 
estar 90 % iluminada. Agradeço a atenção de todos, tenham uma 
ótima semana. Fez uso da palavra o vereador Jesoaldo Pereira 
da Silva, desejando boa noite ao Sr. presidente, aos nobres 
colegas vereadores, vereadora Valma, ao público que nos assisti 
pelas redes sociais e meu amigo Jó. Inicio agradecendo pela fala do 
vereador Teteia, falou muito bonito, o que estar precisando aqui 
devemos falar. Sobre o pipa não vou da os parabéns para ninguém, 
porque o pipa ficou parado duas (02) semanas, parado por causa 
de dois (02) pneus, não tenho porque da parabéns, eu daria 
parabéns se no outro dia que quebrou fosse concertado, quando é 
uma coisa seria para resolver, agora coisa tão simples, e o povo 
passando sede, se fosse no período do inverno tudo bem, agora 
passar duas (02) semanas sem o carro pipa trabalhar no período 
em que estamos, que tenham mais agilidade. Gostaria que prefeita 
enviasse as resposta dos pedido de ofício dos vereadores, nós 
enviamos e nunca vem resposta, a senhora prefeita sabe que tem 
que mandar resposta, nós cobramos e não vem respostas. Outro 
problema é a praça da rodoviária, veio o dinheiro e não sei porque 
não foi terminada a praça, agora os caminhões estão quebrando o 
resto que ficou, bancos quebrados, faço o convite aos colegas 
vereadores para irem fazer uma visita no local, muitas coisas 
quebradas que seja tomada uma providencia em relação a isso. 
Agradeço a todos pela atenção. 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, ao povo que estão nos assistindo e a meu 
amigo Já. Hoje só tenho a agradecer a Deus por estarmos reunidos 
todos com saúde. Desejo a todos uma ótima semana. Fez uso da 
palavra o vereador Ronivaldo Antonio de Souza, desejando boa 
noite ao excelentíssimo Sr. Presidente, nobres colegas vereadores, 
funcionários da casa, ao público que estão nos assistindo. Saldo 
aqui meu amigo Já, uma pessoa querida que tem contribuído muito 
para o esporte junto com o colega vereador Vinicius. Gostaria de 
parabenizar a senhora prefeita no quesito que ela adotou o sistema 
de iluminação, desde o inicio da gestão da prefeita Mônica que eu 
venho batendo na tecla da iluminação pública da cidade e da zona 
rural, até então a iluminação vem acontecendo aos poucos, porém 
de maneira erronia, porque colocar um bico de luz no poste sem ter 
a parte protetora da lâmpada na primeira neblina queima, graças a 
Deus ela estar mudando, eu fiquei muito feliz, já é notório a 
diferença, até então hoje todos os municípios estão usando 
lâmpadas de LED, é uma durabilidade maior, aproximadamente de 
quatorze (14) anos, é uma economia grande para o município. 
Deixo aqui meus agradecimentos a senhora prefeita. Com  relação 
ao hospital, fiz um requerimento tanto do muro quanto a rua que fica 
por trás, fiz o pedido não obtive resposta, não sei como estar o local 
porque não passei mais por lá, estamos aguardando, porque o 
hospital é um local que tem que causar impacto de boa aparência, 
um hospital com muro caindo e todo esburacado, precisa ser 
realmente reparado. Gostaria que o Sr. presidente enviasse 
requerimento a senhora prefeita em meu nome, solicitando dela um 
Campo de Futebol para a Vila Carnaúba. Desde já agradeço a 
atenção de todos, tenham uma ótima semana. 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, funcionários da casa e meu amigo 
Jó, seja bem-vindo a essa casa. Hoje eu só tenho a agradecer, 
agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma reunião e mais 
um dia de vida, a cada dia é uma vitória para nós diante do que 
estamos passando. Nesse momento quero parabenizar a gestão 
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pelos feitos que vem fazendo no nosso município, são coisas de 
grande importância para todos nós. Quero falar do sítio Faustino, fiz 
questão de falar com o Secretário de Administração sobre a 
iluminação e temos a promessa de que logo será feito o serviço. 
Parabenizo a prefeita pela iluminação que estão sendo feita, a 
Avenida estar ficando muito bonita, e ela mim informou que será 
trocada todas as lâmpadas, tanto da zona rural como da cidade 
para as de LED. Quero aqui agradecer sobre o pipa, primeiramente 
a prefeita e os funcionários Abílio e Juareizinho. Gostaria de pedir 
que fizesse um rodizio para que o carro pipa abasteça todas as 
regiões, porque as vezes o pipa vai para uma região e de repente 
já tá em outra, que seja feito uma escala por região. Aproveito o 
momento para parabenizar e agradecer a João Pedro pelo serviço 
que pedi a ele, graças a Deus deu tudo certo. Desejo a todos uma 
ótima semana e meu muito obrigado pela atenção. Retomando a 
palavra o Sr. Presidente agradece a todos senhores vereadores por 
se fazer presente na sessão. Quero agradecer a presença de Jó, 
venha sempre a essa casa aqui é a casa do povo. 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, 

ft 

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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