
com saúde, haja vista diante dessa pandemia que venhamos 
enfrentando, graças a Deus estamos todos bem. Deixo meus sentimentos 
ao vereador Cicinho e a toda sua família, pela perda de mais um membro 
de sua família que Deus possa colocar sua tia em um bom lugar. Deixo 
minhas condolências a toda família de Netinho, foi uma perda muito 
precoce, era um jovem que tinha vários sonhos, que Deus possa 
confortar a todos os familiares. Peço aos nobres colegas oração a favor 
do nosso amigo e vice-prefeito Rogério Couto, que assim Deus possa 
restaurar a sua saúde, também peço aos nobres colegas que orem a 
favor do filho de Juarez professor, seu filho estar em São Paulo junto 
com seu pai e sua mãe foi fazer transplante de medula óssea, é um 
processo muito delicado, que Deus possa ajudar na sua recuperação, 
recentemente Juarez teve que pedir exoneração do cargo dele como 
diretor do colégio para cuidar de seu filho, é uma atitude que todo pai de 
família faz, quando ama cuida e correr atrás para da certo, assim ele fez, 
e estar na luta, encontrou um doador compatível com ele do Estados 
Unidos e foi para São Paulo fazer esse transplante. Vamos orar não só 
por eles mais por todos que estão passando por momentos difíceis. 
Parabenizo a gestão pela mudança do decreto, ouvi algumas mudanças 
na parte do horário para os comércios, nós cobramos aqui e ouvi essa 
mudança, isso é muito importante, parabenizo a gestão pela flexibilidade 
na parte dos comércios, já estar acontecendo os Delivery nos finais de 
semana, lembrando que a fiscalização deve continuar. Com  relação a 
vacinação , parabenizo porque realmente estar tendo uma agilidade para 
as pessoas serem vacinadas, é muito importante para o município, o 
município hoje estar com trinta e oito (38) % das pessoas vacinadas, mais 
uma vez falo sobre a aglomeração que aconteceu no dia da vacinação, 
que fosse vista a possibilidade de dividir em dois (02) horários a questão 
de data, ouvi aglomeração novamente e também aconteceu um forró, no 
meu ponto de vista vejo que não é momento para acontecer festa diante 
das coisas que estamos passando, bato mais uma vez na mesma tecla 
para que seja dividido as datas e horários para as pessoas tomarem a 
vacina sem ter aglomeração, haja vista que estamos em decreto. Com  
relação do acontecido de hoje do animal que morreu, fico preocupado 
porque poderia ter acontecido com o ser humano, o animal tomou choque 
morreu na hora, fico preocupado, não para culpa ninguém, mais para que 
haja uma fiscalização e procurar saber o que estar acontecendo naquele 
local, para que futuramente não venha acontecer algo pior. Vamos cobrar 
mais uma vez a senhora prefeita a questão dos profissionais da saúde 
que estar faltando no nosso município, haja vista da grande necessidade 
que o município precisa desses profissionais. Queria da só uma sugestão 
para a senhora prefeita com relação ao lixo da cidade, poderia colocar 
algumas lixeiras de lixo nas ruas, para as pessoas jogarem o lixo dentro e 
não jogar na rua, a cidade fica até mais bonita e harmoniosa. Agradeço o 
Sr presidente e parabenizo pelo material que o Sr presidente nos 
presenteou. Ademais desejo a todos uma ótima semana, obrigado pela 
atenção de todos. Fez uso da palavra o vereador Cicero Nunes Diniz 



desejando boa noite a todos presentes na Sessão, ao Sr presidente e aos 
colegas vereadores. Inicio minhas palavras, pedindo conforto a Deus para 
toda família de Netinho, que Deus conforte todos os filhos de tio Cazuza 
pela perda, já perderam o pai e agora a mãe, que Deus conforte todos. 
Pedir saúde a nosso amigo Rogério, que Deus venha restaurar sua 
saúde. Aproveito a oportunidade para pedir ao Sr presidente que envie 
um ofício ao executivo para que seja colocado manilhas no sítio Barro 
Branco, depois da casa de Vargim. Parabenizo a gestão pelos projetos, e 
que a policlínica do município venha sair logo para atender o povo. Sobre 
o decreto, quero parabenizar pelas mudanças, estão de parabéns pela 
flexibilidade com o comercio. Desejo a todos uma ótima semana, Deus 
abençoe a todos. Fez uso da palavra o vereador Cicero Moreira 
Barreto, desejando boa noite ao Sr Presidente, aos colegas vereadores e 
funcionária da casa. Deixo meus sentimentos a família de Netinho, e a 
família de Cleide, Deus conforte a todos. Pedir oração a favor do vice-
prefeito Rogério e do nosso amigo Juarez que Deus venha abençoar a 
todos. Quero aqui falar também sobre a vacinação da Covid-19, no meu 
ponto de vista que fosse distribuído vários pontos para a vacinação, para 
que não acontecesse essa aglomeração, tinha muitas pessoas juntas em 
um só lugar, sobre o pipa que a senhora prefeita agilize o concerto para 
que as pessoas não venha ficar sem água. Parabenizo a gestão pelos 
projetos. Deus abençoe a todos, muito obrigado pela atenção. Fez uso da 
palavra o Vereador José Arimateia Justino dos Santos, desejando boa 
noite ao Sr presidente, aos colegas vereadores e funcionária da casa. 
Deixo meus sentimentos a todos os familiares que perderam seu ente 
querido, Deus conforte a todos. Vamos pedir a Deus para isso passar 
logo, agradecer por estarmos aqui todos com saúde diante dessa 
pandemia que estamos enfrentando a mais de ano. Sobre o pipa 
devemos tomar atitude e cobrar para que seja concertado mais rápido 
possível, o povo é quem sofre com a falta do carro pipa, tem alguns sítios 
que precisa 100% do carro pipa para abastecer porque não tem água na 
região. Com  relação ao decreto, deu uma melhorada em algumas coisas, 
ouve algumas mudanças, vivemos em uma região carente onde se fechar 
tudo o povo passa fome, porque no nosso município não tem renda de 
nada, a não ser o comercio. Aproveito para questionar o posto de saúde 
do Distrito Carnaúba, a alguns dias apareceu um andarino e se apossou 
da calçada do posto de saúde, quando é dia de consultas as pessoas vão 
cedo para ficar na fila e da o nome para consultar, muitas das vezes vão 
até de madrugada para da o nome, com esse moço no posto qual a 
mulher que vai querer ir de madrugada ficar na fila para da o nome. As 
mulheres tem medo dele, porque ele é fraco da mente, vou tomar as 
providências para que seja solucionado esse problema, dessa forma não 
pode ficar, ele já estar colocando lixos, resto de comida nas calçadas, 
pendurando lixo nas árvores do posto de saúde, as pessoas já estão 
reclamando. Vamos cobrar e correr atrás de melhorias para o povo. 
Vamos apresentar Rogério nas nossas orações para que Deus possa 
restaurar sua saúde, Deus abençoe a todos, muito obrigado pela 
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continue abençoando ele e venha restaurar sua saúde, que Deus 
abençoe o mundo inteiro e que venhamos vencer essa luta, assim o 
Senhor Jesus vai nos permitir. Deixo meus sentimentos a todos que 
perderam seus parentes, que Deus conforte todos os familiares, 
parabenizo a gestão pelos projetos. Deus abençoe a todos, desejo uma 
ótima semana, 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)-- h 	 

•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 

-FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS 



ATA DA DÉCIMA SÉTIMA 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. 

Aos 25 dias do mês de Junho do ano de 2021, ás 19:00 horas, na Sala 
das Sessões, realizou-se a Décima Sétima 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, 
Cícero Nunes Diniz, Cicero Moreira Barreto, José Arimateia Justino 
dos Santos, Jesoaldo Pereira da Silva, Francisco Alves de Medeiros,. 
O senhor Presidente invocando a proteção de Deus e em nome do povo, 
declarou aberta a Sessão. Aberta a Sessão, o Sr Presidente informou 
que o vereador Ronivaldo Antonio de Souza, encontrasse doente por 
conta da reação da vacina da Covid-19, não poderá comparecer a 
sessão. Dando continuidade, o Sr presidente, solicitou que o Secretário 
da casa fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, que após lida foi 
aprovada pelos vereadores, e posteriormente à leitura do expediente o 
qual consta protocolado para apreciação os seguintes Projetos de Lei: 
Projeto de Lei n°. 007/2021. "Cria a Diretoria do idoso em âmbito 
Municipal, os cargos que a compõem e dá outras providências". Projeto 
de Lei n°. 008/2021. "Mantém e reformula o conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher - CMDM e dá outras providências". Dando 
continuidade aos trabalhos e cumprindo ás deliberações legais e 
regimentais da casa, o Sr Presidente depois de discutida a matéria, 
colocou em votação em plenário o projeto de Lei n°. 007/2021, 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 Jesoaldo Pereira da 
Silva (SIM), vereadora Valma Maria Gomes da Silva (SIM). Ficando 
assim, o Projeto de Lei N° 007/2021 aprovado por todos presentes. Por 
último o Sr presidente colocou em votação o projeto de Lei n0 008/2021, 
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 Jesoaldo 
Pereira da Silva (SIM), vereadora Valma Maria Gomes da Silva (SIM). 
Ficando assim, o Projeto de Lei N°. 008/2021 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 funcionária presente. Inicio minhas palavras 
agradecendo a Deus por estarmos mais uma vez na casa todos reunidos 


