
ATA DA DÉCIMA SÉTIMA 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 14 dias do mês de Dezembro do ano de 2021, ás 19:00 horas, na 
Sala das Sessões, realizou-se a Décima Sétima 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, e posteriormente à leitura do pedido de ofício n°. 
001/2021 do vereador José Arimateia Justino dos Santos, solicitando 
denominação de nomenclatura ao Campo de Futebol Sociaty Areninha. 
E por fim, a leitura do convite da Escola Joaquim Pereira da Silva, para 
participação da festa do ABC. 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 
presente e ao povo que estão nos assistindo através das redes sociais. 
Inicio minhas palavras agradecendo a Deus por estarmos mais uma vez 
na casa todos reunidos com saúde. Quero aproveitar essa última sessão 
transmitida do ano, e agradecer ao povo de Jati por todo carinho que 
recebi diante desse primeiro ano de mandato, foi um ano de 
adaptações, e o incentivo de vocês tem mi motivado nessa luta por um 
Jati melhor e mais justo, pessoalmente é um orgulho ter o 
reconhecimento do meu povo e vou continuar trabalhando para mantê-lo. 
Falo para todos os jatienses que estamos entrando de recesso, mais 
recesso das reuniões, falo aqui que o trabalho continuar, quero falar para 
vocês que foi um ano de muito aprendizado e vou aproveitar esse 
recesso para estudar e pesquisar melhor, ouvir de perto os problemas 
de toda população, e dizer a vocês que mim parem na rua e mandem 
mensagem no instagram ou whatsapp, mim procurem falando o problema 
de sua rua, da sua comunidade, que eu vou estar sempre trazendo para 
essa casa para que nós possamos tentar resolver. Quero desejar boas 
festividades a toda população jatiense e dizer que gratidão a todos 
vocês, e estou a disposição de toda população. Por fim, agradece a 
atenção de todos. Fez uso da palavra o vereador Cicero Nunes Diniz 
desejando boa noite a todos presentes na Sessão, ao Sr. Presidente, aos 
colegas vereadores e ao público que estão nos assistindo. Inicio minhas 



'- 

palavras agradecendo a Deus por mais uma sessão e mais uma semana. 
Desejo a todos os colegas um bom recesso, pedir a Deus um bom final 
de ano e bom natal para todos jatienses, para toda minha família e para 
todos meus colegas vereadores, Deus abençoe a todos. Quero deixar 
minha gratidão a todos jatienses, estou as ordens de cada um, estamos 
saindo de recesso, mais o que precisar de mim e estiver a meu alcance 
estou a disposição. Peço a senhora prefeita e ao secretário de 
agricultura, estar começando o inverno, e que venham passar a máquina 
nas estradas onde descer o maior fluxo de água, olhe essa parte com 
bons olhos. Agradeço a atenção de todos, tenham uma ótima semana. 
Fez uso da palavra o vereador Cicero Moreira Barreto, desejando boa 
noite ao Sr. Presidente, aos colegas vereadores, funcionários da casa e 
ao povo que nos assisti. Agradecer a Deus por mais um ano, não foi um 
ano tão fácil, perdemos muitos entes queridos, mais a vida segui, pedir a 
Deus que o próximo ano seja um ano de paz, saúde, prosperidade. 
Quero desejar a todos os jatienses um Feliz Natal, um prospero Ano 
Novo com muita saúde e paz. Parabenizo o colega vereador Teteia pela 
indicação de nomenclatura com nome de Josué, foi um cidadão integro, 
contribui muito para o esporte naquele Distrito. Na oportunidade, 
agradece a atenção de todos. Fez uso da palavra o Vereador José 
Arimateia Justino dos Santos, desejando boa noite ao Sr. presidente, 
aos colegas vereadores, funcionários da casa e ao público que nos 
assisti através das redes sociais. Primeiramente inicio minhas palavras i 
com gratidão e agradecimentos, primeiramente a Deus que nos permitiu ( 
esse primeiro ano de gestão, meu primeiro mandato de politico, sempre 
em busca de projetos, e procurando melhorias para nosso povo e 
comunidade, trabalho meio árduo, mais temos grande objetivo. Quero 
agradecer a meus colegas vereadores, por ter mim apoiado nessa 
indicação que denomina o nome da areninha com nome de Dué, quero 
agradecer a todos. Quero agradecer a minha família por estar sempre 
mim apoiando, a meus amigos e ao povo jatiense. Desejo a todos os 
colegas um bom recesso, Feliz Ano Novo e Feliz Natal a todos e ao povo 
jatiense. Ademais, agradecer a atenção de todos. Fez uso da palavra o 
vereador Jesoaldo pereira da Silva, desejando boa noite ao Sr. 
Presidente, aos colegas vereadores, vereadora Valma, funcionários e ao 
povo que estão nos assistindo. Primeiramente agradecer a Deus por mais 
uma semana, por mais um ano de legislatura. Todos nós tivemos um ano 
difícil, perdemos grandes amigos para essa doença, a vida segui 
infelizmente. Quero desejar a meus colegas vereadores um Feliz Natal 
cheio de prosperidade e paz para todos nós e nossos familiares. Desejo a 
todo povo jatiense Feliz Natal, um prospero Ano Novo cheio de paz. 
Falo para todos que passei o ano trabalhando pelo povo de Jati, nunca 
falhei, apesar que falhamos porque somos falhas, mais sempre tentando 
acerta a coisas e ajudar o povo. Desejo aos colegas vereadores que 
continuamos assim, unidos trabalhando pelo povo. Deus abençoe a todos 
tenham uma ótima semana. 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 e ao público 
que nos assisti. Inicio minhas palavras primeiramente agradecendo a 
Deus por nós estarmos terminando mais um ano, todos em paz nessa 
casa. Que Deus possa abençoar o próximo ano que vem com paz, que 
essa doença venha acabar logo de uma vez. Agradeço a Deus por mais 
uma oportunidade de estar nessa casa, ao povo de Jati, falo para todos 
que estou a disposição. Desejo um Feliz Ano Novo para o mundo inteiro 
com saúde e paz. Por fim, agradece a atenção de todos. Fez uso da 
palavra o vereador Ronivaldo Antonio de Souza desejando boa noite 
ao excelentíssimo Sr. Presidente, aos nobres colegas vereadores, 
vereadora Valma, funcionários da casa e ao público que nos assisti. 
Gostaria que o Sr. presidente enviasse um requerimento a senhora 
prefeita no sentindo solicitando uma construção de uma Creche, apesar 
de já existir uma Creche na Vila Carnaúba, a que tem na localidade estar 
fora dos padrões do ensino infantil, é muito pequena, a Creche estar 
velha, gostaria muito de conseguir uma construção de uma Creche na 
Vila Carnaúba. Ademais, deixar meus agradecimentos a todos meus 
colegas vereadores, aos funcionários, ao todo povo jatiense e pedir paz, 
prosperidade para todos, meu muito obrigado pela atenção. Fez o uso da 
palavra a vereadora Valma Maria Gomes da Silva, desejando boa noite 
ao Sr. Presidente, aos nobres colegas vereadores e ao público que estão 	, 
nos assistindo. Primeiramente, agradecer a Deus por estarmos aqui  fl 
novamente com saúde, agradecer a Deus por mais um ano vencido 
diante de tanta cosia que passamos chegamos até aqui, tivemos muitas 
perdas e muitas tristezas, mais só temos que agradecer a Deus porque 
vencemos. Aqui só tenho gratidão ao povo de Jati, da cidade e da Zona 
Rural, a todos que mim colocaram mais uma vez aqui, meu muito 
obrigado. Vamos entrar em recesso mais meu trabalho continuar, vou 
ficar de recesso de vim até aqui nas terças-feiras, não tenho recesso, 
tenho trabalho para ser prestado para todos aqueles que precisarem de 
mim. Quero aqui falar para meus colegas vereadores, tenho respeito por 
todos os colegas, gosto de todos, tenho esse meu jeito de brincar, esse 
meu jeito de falar, mais tenho grande respeito por todos. Quero 
agradecer a senhora prefeita junto com o empenho da secretaria de 
agricultura, pelo Seguro Safra, foi contemplado várias pessoas, algumas 
já receberam parcelas, isso é sinal de trabalho, e se o Seguro Safra saiu 
é porque o município pagou a sua parte. Quero aqui falar para o povo 
do Sítio Faustino e Sítio Balanças, para todos que mim cobraram sobre 
as lâmpadas, todos os dias eu peço ao secretário Lano sobre essas 
lâmpadas, e ele mim falou que as lâmpadas estavam chegando, quero 
mais uma vez pedir a senhora prefeita e ao secretário de administração 
que visse a questão dessa iluminação pública até o final do ano. Quero 
aqui parabenizar o pessoal da policlínica, vem fazendo um trabalho de 
grande importância, a diretora juntamente com funcionários vem nos 
atendendo bem, e atendendo o povo bem, toda hora que chegamos lá 
estão fazendo um trabalho bem feito. Parabenizo não só o pessoal da 
policlínica mais a todos os secretários, todas as secretarias e todos os 



diretores que trabalharam incansavelmente para nosso município, quero 
agradecer a todos pelo atendimento, e por mim atender bem. Desejo a 
todos um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que nosso senhor abençoe cada 
um de vocês, meu muito obrigado pela atenção. Retomando a palavra, o 
Sr. presidente agradece a presença de todos, na oportunidade, finaliza a 
sessão desejando aos colegas vereadores um bom recesso, um Feliz 
Natal e um Feliz Ano Novo com saúde, paz e prosperidade. Deus 
abençoe a todos, desejo uma ótima semana, vamos finalizar a sessão 
hoje com uma oração. E diz que foi uma satisfação recebe-los nesta 
Casa Legislativa. E como nada mais havia a tratar, declarou encerrada a 
sessão. Eu 	  

'JOSÉ WILSE CAMPOS PEREIRA (PRESIDENTE)'. 	 

   

   

•VALMA MARIA GOMES DA SILVA (VICE-PRESIDENTE)-- 

•VINÍCIUS SANTOS DANTAS DE ARAÚJO (10  SECRETÁRIO) 	12  w_ 

Vinícius Santos Dantas de 
Araújo, secretário designado, mandei lavrar.a presente Ata, que após 
lida e achada conforme, vai assinada pelos vereadores presentes. 

•CICERO NUNES DINIZ (20  SECRETÁRIO) -- 

• CICERO MOREIRA BARRETO 

  

  

• JOSÉ ARIMATEIA JUSTINO DOS SANTOS 
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•JESOALDO PEREIRA DA SILVA 	 1/  

'FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS 

• RONIVALDO ANTONIO DE 


