
ATA DA DÉCIMA SEGUNDA 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 09 dias do mês de Novembro do ano de 2021, ás 19:00 horas, 
na Sala das Sessões, realizou-se a Décima Segunda 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, 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 por os vereadores 
presentes. Em seguida, o Sr. Presidente informa que o vereador 
Jesoaldo Pereira da Silva não comparecerá a sessão por motivos 
de saúde. Na oportunidade, o Sr. Presidente convida para fazer 
parte do plenário o Secretário de Administração George Alian 
Pereira Vidal e a representante da CAGECE Aliria. Posteriormente, 
o Sr. Presidente solicitou ao secretário da casa que fizesse a leitura 
do expediente o qual consta protocolado para apreciação os 
seguintes projetos de lei: Projeto de Lei n°. 014/2021. Que institui 
a Farmácia Básica e o Centro de Abastecimento- CAF em âmbito 
municipal e dá outras providências". Projeto do legislativo n°. 
01/2021 de 26 de outubro de 2021. "Dispõe sobre a concessão do 
direito de ausência por 01(um) dia útil de trabalho aos servidores 
público do município de Jati/CE, a ser usufruído na data de seu 
aniversário". Projeto do legislativo n°. 002, de 09 de novembro 
de 2021. "Que dispõe sobrea proibição do corte dos serviços de 
fornecimento de energia elétrica e água no município e dá outras 
providências." Projeto de Lei ordinária n°. 015/2021. "Que institui 
e nomeia a policlínica municipal de Jati, autoriza a criação do corpo 
clínico e administrativo e dá outras providências." Dando 



continuidade aos trabalhos e cumprindo ás deliberações legais e 
regimentais da casa Legislativa, foi colocado em votação em 
plenário o Projeto de Lei n°. 014/2021. 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 (SIM), 
vereador Francisco Alves de Medeiros (SIM), vereador Ronivaldo 
Antonio de Souza (SIM), vereadora Valma Maria Gomes da Silva 
(5114). Ficando assim, o Projeto de lei n°. 014/2021 aprovado por 
todos presentes. Em seguida, foi colocado em votação em plenário 
o Projeto do legislativo n°. 01/2021 de 26 de outubro de 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 (SIM), vereador Francisco Alves de Medeiros (SIM), 
vereador Ronivaldo Antonio de Souza (SIM), vereadora 
Valma Maria Gomes da Silva (SIM). Ficando assim, o Projeto do 
legislativo n°. 01/2021 de 26 de outubro de 2021 aprovado por 
todos presentes. O Sr. presidente informou que o Projeto de Lei 
ordinária n°. 015/2021 e o Projeto do legislativo n°. 002, de 09 
de novembro de 2021, ficará em apreciação para ser votado na 
próxima sessão. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 
secretário da casa que fizesse a leitura dos pedidos de 
requerimentos dos senhores vereadores. Pedido de requerimento 
do vereador Ronivaldo Antonio de Souza, solicitando envio de 
ofício ao poder executivo, solicitando alargamento de Rua Manoel 
Luis e a Rua Carmelita Guimarães. Pedido de requerimento do 
vereador Cicero Moreira Barreto, solicitando envio de ofício ao 
executivo, para fazer implantação da rede de esgoto, na rua Nelson 
Furtado Leite. Pedido de requerimento do vereador Vinicius 
Santos Dantas de Araújo, solicitando que seja enviado ofício ao 
secretário de infraestrutura- João Pedro, para construção de dois 
(02) quebra-molas na Rua Padre Cicero. E por fim, pedido de 
requerimento do Sr. Presidente, solicitando renomeação de 
prédios públicos no município de Jati-CE. Leitura da resposta do 
ofício n°. 014/2021, enviado pela empresa ENEL, informando que 
deve ser feito novo pedido de ligação ou acréscimo de carga. 



 

Prosseguindo a Sessão, o Sr. Presidente facultou o uso da palavra 
aos vereadores presentes. Fez uso da palavra o Vereador Vinícius 
Santos Dantas de Araújo desejando boa noite ao excelentíssimo 
Sr. presidente, nobres colegas vereadores, funcionários da casa, 
pessoal que estão nos assistindo através das redes sociais, 
agradeço a presença de Lana e a Aliria representando a empresa 
CAGECE, quero agradecer a presença de minha ex-professora tia 
Graça e Adeliane, venham mais vezes a essa casa, aqui e a casa 
do povo. Agradeço também a presença de Silvio e Lorim, tenham 
todos uma boa noite. Sobre o pedido de requerimento que solicitei 
dos dois (02) quebra-molas para Rua Padre Cicero, haja vista que 
só tem um (01) quebra-molas pequeno, e assim, como da acesso á 
via Br-232, a população pedi, eu vou exigir assim no sentido de ver 
quando é que pode ser feito. Gostaria de agradecer de coração 
tanto a presença do Secretário de Administração Lano, 
representante da prefeitura, como também a Aliria representando a 
empresa CAGECE, gostaria da presença de algum representante 
da empresa ENEL, para podemos confrontar e ver onde estar 
sendo o problema, Aliria vai da as explicações a respeito da 
CAGECE. Eu acredito que vai ser uma sessão diferente, e política 
é isso, politica é dialogo é debate, e o povo tem que estar sempre 
presente nessa casa para que tudo possa ser esclarecido e a gente 
saber o que realmente estar acontecendo no nosso município. Com  
relação á iluminação pública, a população paga o serviço e esse 
serviço não estar sendo eficaz para a população, e eu queria alguns 
esclarecimento de ambas as parte. Essas são minhas palavras 
desejo a todos uma ótima semana, muito obrigado pela atenção. O 
Sr. presidente facultou a palavra á senhora Aliria desejando boa 
noite a todos presentes, desde já quero agradecer o convite da 
casa legislativa, peço desculpa pelo gerente da Bacia do Salgado 
não poder vir, ele acabou mim cedendo o espaço, e aqui estou 
representando a empresa para dar alguns esclarecimento que são 
necessário. Tem quatro (04) meses que estou trabalhando aqui, 
cheguei no mês de junho, peguei meio que no período de seca, não 
sei se vocês perceberam mais anualmente acontecem essa falta de 
água. Na cidade de Jati temos 1.500 ligações ativas, algumas 
cortadas, não vou tratar dessas porque não vem ao caso. Durante 



 

esse período entre agosto, setembro e outubro normalmente temos 
problemas com o abastecimento, por conta da seca, estamos 
trabalhando com algumas manobras para abastecer a cidade, essa 
manobra acaba não sendo tão eficiente, no período mais quente as 
pessoas usam mais água, existe questão de evaporação, processo 
de não ter recarga do lençol freático, processo que dificulta a 
chegada de água a contento, e piora mais nesse período, mas existi 
a necessidade de ajustes no sistema, para que a gente possa 
mitigar esse problema que já ganha um bom tempo, com essa 
situação que vivemos, agora com as cobranças da população e 
com a necessidade de prestar esclarecimento, a gente vem 
estudando todo um sistema e vimos a questão da elevatória de 
colocar em atividade. Até o final de dezembro estaremos concluindo 
essa parte que toca á questão de exaltar os poços na elevatória 
para conseguir um pouco mais de vazão, acredito que vai conseguir 
melhorar quinze % (15) por cento no volume que é demandado, 
ainda assim, não satisfeita, eu sou crítica em alguns aspectos, fui 
mais a fundo, temos também um poço já perfurado há algum tempo, 
esse poço só não estar montado e em funcionamento porque 
precisa ainda de alguns ajustes elétricos, mais para todos os efeitos 
a CAGECE já estar ciente do que fazer para colocar o sistema para 
funcionar de uma forma mais eficiente em que certamente vai 
permitir que a gente trabalhe sem manobras, independente do 
período a gente já trabalha com manobras no ano inteiro, temos 
que manobrar para poder ir água para as ruas da Rodoviária, tem 
que fechar os registros para poder ir água para o fórum, são pontos 
um poucos críticos, são pontos que dependendo do período já tem 
manobras, e nós estamos estudando meio para diminuir o máximo 
possível para que a população se sinta mais tranquila e abastecida 
ao ano inteiro e pensando no período mais crítico que seria entre 
mês de agosto e até meados de novembro. Acredito que em uma 
segunda ocasião a gente pode vir aqui com a coisa já funcionando 
para prestar maiores esclarecimento, para ver o quanto nós 
conseguimos melhorar e para passar a população essas 
melhorias, e a população se sinta mais segura diante de um 
contexto que vem se repetindo ano após anos. Mais uma vez 
agradeço o convite e a atenção de todos, e espero ter tirado todas a 



 

dúvidas dos nobres pares, boa noite a todos. Fez uso da palavra o 
senhor George Alian Pereira Vidal desejando boa noite a todos 
presentes, público aqui presente e ao pessoal que nos assisti 
através das redes sociais. Sobre a iluminação pública, tivemos 
algumas dificuldades no começo, devido a pandemia atrapalhou um 
pouco, porem já se normalizou e a agora acelerou mais um pouco 
os serviços, a empresa que ganhou a licitação, o fornecimento de 
material é do Paraná muito longe, tem um prazo para entrega, 
tivemos todas essas dificuldades. Inclusive estive conversando com 
a prefeita para pegar o material em Juazeiro do Norte para agilizar 
o serviço. No inicio tivemos dificuldades, o município tem uma 
ouvidoria e cabe á população informa aonde estar sem energia para 
providenciar o serviço. Agradeço o convite da casa, tenham todos 
um boa noite. Fez uso da palavra o Vereador Cicero Nunes Diniz 
desejando boa noite ao Sr. Presidente, aos nobres colegas 
vereadores, público aqui presente e ao povo que estão nos 
assistindo através das redes sociais. Primeiramente, quero 
agradecer o apoio dos colegas vereadores no projeto de minha 
autoria, fiz esse projeto pensando nos servidores eles merecem no 
dia do aniversário passar o dia com a família, acredito que da certo, 
só o executivo se organizar. Deus abençoe a todos, meu muito 
obrigado pela atenção. Fez uso da palavra o Vereador Cicero 
Moreira Barreto desejando boa noite ao Sr. presidente, aos 
colegas vereadores, funcionários da casa, ao povo que estão nos 
assistindo em suas casas, Lano, Aliria, Lorim e Silvio seja todos 
bem-vindos a essa casa. Sobre o meu pedido de requerimento, eu 
estive no local onde passa o esgoto, fui procurado por algumas 
pessoas, os proprietários dos terrenos pede que seja feito a rede de 
esgoto, muitos querem construir e não pode porque os esgoto 
passa dentro dos terrenos, a situação estar muito difícil para eles e 
cobra que o problema seja resolvido. Agradeço a presença do 
secretário Lano e de Aliria representante da empresa CAGECE, que 
os problemas sejam solucionado. Desejo a todos uma ótima 
semana meu muito obrigado pela atenção. Fez uso da palavra o 
Vereador Francisco Alves de Medeiros desejando boa noite ao 
Sr. presidente, aos colegas vereadores, vereadora Valma, 
funcionários da casa, público que estão nos assistindo em casa, 



   

boa noite a Lorim, Silvio, Lano e Aliria. Hoje só tenho a agradecer e 
parabenizar o vereador Cicinho pelo projeto. Deus abençoe a todos 
e muito obrigado pela atenção. Fez uso da palavra o Vereador 
Ronivaldo Antonio de Souza desejando boa noite ao Sr. 
presidente, aos colegas vereadores, funcionários da casa, boa noite 
ao público presente Lorim e Silvio, ao povo que estão nos 
assistindo através das redes sociais, quero agradecer a presença 
do secretário Lano e Aliria representando a empresa CAGECE. 
Hoje só gostaria de saber do senhor secretário a possibilidade da 
iluminação pública, haja vista que as cidades circunvizinhas a 
maioria estão passando pelo mesmo processo de troca de 
lâmpadas, estão usando lâmpadas de LED, que as lâmpadas do 
nosso município seja lâmpadas de LED, o custo de iluminação 
pública seria mais barato para população, porque essas lâmpadas 
que estão repondo estão ultrapassadas, eu acho que deveria da um 
tempo, e resolver quando fosse uma coisa de longo prazo, exceto 
aqueles casos quando esta tudo no escuro, igual estava na Vila 
Carnaúba, que seja visto essa possibilidade. Desejo a todos uma 
ótima semana, meu muito obrigado pela atenção. Fez uso da 
palavra a Vereadora Valma Maria Gomes da Silva desejando boa 
noite ao Sr. presidente, aos colegas vereadores, público presente 
Lana, Lorim, Silvio e Aliria, sejam todos bem-vindos, desejo boa 
noite ao povo que estão nos assistindo. Hoje quero só agradecer a 
presença do nosso secretário Lano, e agradecer a presença da 
representante da empresa CAGECE Aliria, estamos muito feliz com 
esse debate e que tudo venha da certo. Parabenizo o colega 
vereador Cicinho pelo projeto, também parabenizo o Sr. presidente 
pelo projeto, projeto muito importante. Quero aqui falar em rede 
social para que a empresa ENEL tenha mais um pouco de 
educação quando forem cortar a energia do povo, eles chegam e 
não esperar nem os donos das residências falar, que eles mudem a 
forma de abordar e tenham mais educação. Deus abençoe cada 
um, desejo uma ótima semana muito obrigado pela atenção de 
todos. Na oportunidade, o Sr. Presidente concedi a palavra ao 
senhor Lorim desejando boa noite a todos presentes, na 
oportunidade o senhor Lorim tira todas suas dúvidas e deixa suas 
sugestões, e agradece a todos pela atenção e oportunidade. 

 

 

 



Retomando a palavra o Sr. Presidente agradece a presença do 

secretário Lano e da representante da CAGECE Aliria, venham 

mais vezes a essa casa, aqui é a casa do povo. Agradeço a 

presença de Silvio e Lorim venham sempre a essa casa, a casa 

legislativa sempre estar de portas abertas para receber o povo. 

Agradeço a atenção de todos que compareceram nesta Sessão, foi 

um imenso prazer recebe-los, desejo a todos uma ótima semana. 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 COMES DA SILVA (VICE-PRESIDENT 

•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 


