ATA DA DÉCIMA 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 19 dias do mês de outubro do ano de 2021, ás 19:00 horas, na
Sala das Sessões, realizou-se a Décima Sessão Ordinária do
segundo período Legislativo do ano de 2021, desta Câmara
Municipal.

Compareceram

os

seguintes

Vereadores:

José Wilse Campos Pereira, 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. Q senhor Presidente
invocando a proteção de Deus e em nome do povo, declarou aberta
a Sessão. Na oportunidade, o Sr. presidente informa a todos que a
vereadora Valma Maria Gomes da Silva não comparecerá a sessão
por motivos de saúde, foi acompanhar sua irmã para fazer cirurgia.
Aberta a Sessão, o Sr. Presidente solicitou que o Secretário da
casa que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, que após lida
foi aprovada pelos vereadores presentes. E posteriormente, o Sr.
Presidente informou que encontra-se protocolado para apreciação o
seguinte Projeto de indicação. Projeto de indicação no. 001 de 21
de setembro de 2021, "Que dispõe sobre a publicação, na internet,
na lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas
(discriminadas por especialidade), exames e intervenções cirúrgicas
e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de
saúde do município, e dá outras providências". Dando continuidade
aos trabalhos e cumprindo ás deliberações legais e regimentais, o
Sr. Presidente depois de discutida a matéria, colocou em votação o

Projeto de indicação n°. 001 de 21 de setembro de 2021, onde o
projeto foi posto em votação em plenário, o qual obteve o seguinte
resultado: O vereador Vinicius Santos Dantas de Araújo (SIM),
vereador Cicero 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). Ficando assim, o Projeto de indicação,
aprovado por unanimidade dos votos presentes. Em seguida, o Sr.
presidente solicitou ao secretário da casa, para fazer a leitura dos
ofícios que chegaram a casa legislativa. Ofício n°. 28/2021 da
Secretaria de Finanças,

informando transparência nas ações

desenvolvidas". Convite n°. 0065/2021/pmJPTR, da promotoria
de justiça de Porteiras. Que convida exmo. Senhor José Wilse
Campos, para participar da reunião virtual designada no bojo do
procedimento identificado na epígrafe, discutir a possibilidade e
importância da edição de um código de postura no Munícipio de
Jati." Ofício n°. 05/2021 da Diretoria do Idoso. "Informando as
ações desenvolvidas por esta Diretoria, para executar as políticas
públicas das pessoas idosa." Ofício nl.11012021/GAB -31 9/ALCE.
Informando que o município de Jati foi contemplado com 01(uma)
turma do Programa Primeiro Passo, jovem Bolsista, onde serão
atendidos 25 jovens." E por fim, pedido de ofício do vereador
Vinicius Santos Dantas de Araújo, solicitando informações a
respeito de quem são os motoristas contratados e concursados pela
Prefeitura Municipal de Jati-CE, principalmente aqueles
responsáveis pelas viagens para Fortaleza- CE. Prosseguindo a
Sessão, o Sr. Presidente facultou o uso da palavra aos vereadores.
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Fez uso da palavra o Vereador Vinícius Santos Dantas de Araújo
desejando boa noite ao excelentíssimo Sr. presidente, nobres
colegas vereadores, funcionários da casa, boa noite povo jatiense
que nos assiste pelas redes sociais. Quero agradecer a presença e
desejar boas-vindas ao ex-vereador Euler e Clésio Novais. De
início gostaria de prestar minhas condolências ás famílias de Seu
Luiz Baião pelo falecimento de sua filha Analice, pessoa muito
querida na sua comunidade e também a família Freitas pelo
falecimento da ex-vereadora Betizania Freitas, pessoa essa que
muito contribuiu no desenvolvimento desse município a todas essas
famílias meus sinceros sentimentos, que Deus conforte a todos.
Quero aqui destacar que nesta manhã estive na agência da
CAGECE, para solicitar informações a respeito do abastecimento
de água em Jati, haja vista que foi enviado um ofício no dia 24 de
setembro, pois a população tem reclamado cada vez mais da falta
de água. Há um apelo social também para a questão do aumento
no custo do fornecimento de energia e taxa de iluminação pública,
por isso estou convidando oficialmente, tanto a gerência da ENEL
em Jati, a fim de que sejam prestados os devidos esclarecimentos
no que for oportuno. Convido, ainda, algum representante da gestão
municipal, na pessoa da prefeita Mônica Mariano, para que
possamos discutir soluções para os referidos problemas. Em
relação ao ofício enviado á prefeitura, para obtenção de
informações em relação aos motoristas do município,
principalmente os que vão para Fortaleza
, o mesmo se faz
necessário pois o estado de necessidade que buscam esse serviço
é de caráter urgente e não é razoável que no dia da viagem não
haja motorista disponível para atender a necessidade dos
cidadãos. Agradeço a atenção, tenham todos uma ótima semana.
Fez uso da palavra o Vereador Cicero Nunes Diniz desejando boa
noite ao Sr. Presidente, aos colegas vereadores, público presente,
boa noite ao pessoal que estão nos assistindo pelas redes sociais.
Inicio minhas palavras agradecendo a Deus por mais uma reunião,
todos juntos e com saúde. Quero agradecer a presença de Euler e
Clésio Novais, venham mais vezes essa casa. Aproveito a
oportunidade para fazer pedido ao Sr. Presidente que seja enviado
ofício ao executivo para que seja restaurado um bueiro na avenida,

tem um esgoto que estar prejudicando muito o terreno de Ivanildo
Morais, para que seja tomado providências e vê o que pode ser
feito. Parabenizo o Sr. presidente pelo projeto, projeto esse que vai
da transparência nas marcações dos exames. Parabenizo o
vereador Vinícius pelos ofícios, tem que procurar uma solução
mesmo e dar mais um apoio ao motoristas, deveria ter um lugar de
apoio para esses motoristas já aconteceu acidentes de motorista
que foi a viagem com as pessoas, e não tem lugar para descansar
e volta no outro dia, pedido louvável que o vereador fez, Deus
ajude que de tudo certo. Deixo minhas condolências a toda família
de Luiz Balão, Ana era uma pessoa muito boa, que Deus coloque
ela em um bom lugar. Deixo meus sinceros sentimentos a família
Freitas, que Deus conforte e de forças a todos. Pedir a Deus saúde
de uma pessoa que é muito trabalhador e querida na nossa cidade,
meu amigo Gustavo que Deus possa restaurar sua saúde. Obrigado
pela atenção de todos. Fez uso da palavra o Vereador Cicero
Moreira Barreto desejando boa noite ao Sr. Presidente, aos nobres
colegas vereadores, funcionários da casa, todos que estão nos
assistindo através das redes sociais e público aqui presente exvereador nosso amigo Euler e Clésio Novais. Inicio deixando meus
sentimentos a toda família de Luiz Balão e a toda família Freitas,
que Deus possa confortar cada um. Parabenizo a Secretaria de
Finanças pelo ofício na transparência durante esse tempo, a
Diretoria do Idoso por ter encaminhado ofício dando esclarecimento.
Parabenizo também o colega vereador Vinícius pelo ofício cobrando
a relação dos motoristas, até porque é de grande importância. Por
fim, agradece a atenção de todos. Fez uso da palavra o Vereador
José Arimateia Justino dos Santos desejando boa noite ao Sr.
presidente, aos nobres colegas vereadores, público que nos assisti.
Desejar boa noite ao público aqui presente Clésio e nosso amigo
Euler é um grande prazer receber vocês nessa casa. Agradecer a
Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos, todos com
saúde, reunidos e tratando de assuntos do nosso povo. Parabenizo
o Sr. presidente pelo projeto, projeto de grande importância.
Parabenizo o colega vereador Vinicius pela cobrança da lista dos
motoristas, estar de parabéns pela iniciativa. Quero aqui cobrar e
pedir ao Sr. presidente que seja enviado ofício ao executivo para

estar muito errado. Observei também, foram comprado duas (02)
caçambas, e a necessidade é de carro pipa, já foi pedido a senhora
prefeita pra comprar outro carro pipa, comprou outra caçamba sem
ter necessidade. Em relação ao abastecimento do pipa do exército
só estar faltando interesse do executivo. Parabenizo o colega
vereador Vinicius pelos ofícios. Desejo a todos uma ótima semana,
Deus abençoe cada um, meu muito obrigado pela atenção. Fez uso
da palavra o Vereador Francisco Alves de Medeiros desejando
boa noite ao Sr. presidente, aos colegas vereadores, público que
nos assisti. Quero agradecer a presença de Clésio e meu amigo
Euler. Inicio agradecendo a Deus por mais uma semana, agradecer
por estarmos todos juntos com saúde. Parabenizo o colega
vereador Vinícius pelos pedidos, parabenizo o Sr. presidente pelo
projeto. Em nome de Torvim, Débora, Abílio e Denise, meus
sentimentos a toda família que Deus conforte todos e ilumine ela.
Deixo minhas condolências a toda família de Seu Luiz Baião, família
muito unida que Deus de força a cada um. Agradecer pelos ofícios
das Secretarias que foram enviado a essa casa, estão todos de
parabéns pela transparência. Não poderia deixar de falar do meu
amigo Cicinho, representando nosso município na vaquejada e
levando o nome de Jati por onde passa. Desejo a todos uma ótima
semana, muito obrigado pela atenção. Retomando a palavra o Sr.
presidente Agradeço a presença e atenção de todos que se fizeram
presentes na Sessão, agradecer a presença do ex-vereador Euler
Silva e a presença de Clécio Novais, venham sempre a essa casa,
aqui é a casa do povo. Deixo minhas condolências a toda família
Freitas e a família de Seu Luiz Baião que Deus possa conforta o
coração de cada um. Diz que foi uma imensa 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 COMES 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
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-FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS

•
RONIVALDO ANTONIO DE SO
ZIÇ
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