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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA 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 VINICIUS SANTOS DANTAS DE 
ARAÚJO. 

Aos 16 dias do mês de Novembro do ano de 2021, ás 19:00 horas, 
na Sala das Sessões, realizou-se a Décima Terceira 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 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". Na oportunidade, o Sr. 
presidente informa a todos que o vereador Vinícius Santos Dantas 
de Araújo criou uma emenda ao projeto de lei ordinária. No 
momento, o Sr. presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura 
da emenda. Emenda ao projeto de lei ordinária n°. 015/2021. 
Que altera o art. 50 e parágrafo único do PLO n1.15/2021, 04 de 

novembro de 2021. Dando continuidade aos trabalhos e cumprindo 
ás deliberações legais e regimentais da casa Legislativa, foi 
colocado em votação em plenário o Projeto de Lei Ordinária n°. 
015/2021. O qual obteve o seguinte resultado: Vereador Vinícius 
Santos Dantas de Araújo (SIM), Com a emenda ao projeto de lei 
ordinária n°. 015/2021. Vereador Cícero Nunes Diniz (SIM), Sem a 
emenda ao projeto de lei ordinária n°. 015/2021. Vereador Cicero 
Moreira Barreto (SI/), Sem a emenda ao projeto de lei ordinária 



n°. 01 5/2021. Vereador José Arimateia Justino dos Santos (SIM), 
Sem a emenda ao projeto de lei ordinária n°. 015/2021. Vereador 
Jesoaldo Pereira da Silva (SIM), Com a emenda ao projeto de lei 
ordinária n°. 015/2021. Vereador Francisco Alves de Medeiros 
(SIM), Sem a emenda ao projeto de lei ordinária n°. 015/2021. 
Vereador Ronivaldo Antonio de Souza (SIM), Sem a emenda ao 
projeto de lei ordinária n°. 015/2021. Vereadora Valma Maria 
Gomes da Silva (SIM), Sem a emenda ao projeto de lei ordinária 
n°. 015/2021. Ficando assim, o Projeto de Lei Ordinária no. 
015/2021 aprovado por todos pressentes, por seis (06) votos sem 
emenda, e dois (02) votos com emenda. Dando continuidade, o Sr. 
Presidente solicitou que o secretário da casa fizesse a leitura do 
projeto do legislativo n°. 002, de 09 de novembro de 2021. Que 
dispõe sobre a proibição do corte dos serviços de fornecimento de 
energia elétrica e água no município e dá outras providências." O 
Sr. Presidente deixou em apreciação o projeto do legislativo para 
votação na próxima sessão. e por fim, leitura dos pedidos de 
requerimento dos senhores vereadores. Pedido de Requerimento 
n°. 005/2021, do vereador Cicero Moreira Barreto, solicitando que a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente auxilie os agricultores no 
processo para emissão das LAC- Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso. Pedido de Requerimento n°. 005/2021 do vereador 
Jesoaldo Pereira da Silva, solicitando do Poder Executivo 
Municipal, providenciar um caminhão compactador de lixo para 
coleta de lixo no Sítio Beleza ao Barro Branco II. Prosseguindo a 
Sessão, o Sr. Presidente facultou a palavra aos senhores 
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 e ao 
público que estão nos assistindo através das redes sociais. Gostaria 
de agradecer primeiramente a Deus por mais uma oportunidade de 
estamos aqui hoje todos bem e com saúde. Reunião essa estar 
sendo ao meu ver muito proveitosa, debates aqui na casa, e isso, é 
o que é importante para a politica. Com  relação á policlínica, de 
suma importância a criação dessa policlínica para o nosso 
município, nós vem lutando a meses para que esse serviço possa 
estar chegando a toda população, serviço esse de urgência, e 



assim, merecido de mais parabenizar a gestão pela escolha do 
nome de Dona Nita, quem não passou pelas mãos de Dona Nita, 
merecido e louvável o nome dessa mulher que muito contribuiu na 
saúde do nosso município, gostaria de parabenizar pela a escolha 
desse nome. Gostaria também nas minhas palavras, fazer 
agradecimento ao secretário Abílio, entrando em contato com ele, 
foi feito pedido para passar a máquina no campo de futebol no sítio 
Barro Branco, para que os esportistas pudessem jogar, agradecer 
ao secretário Juareizinho, com relação ao campo também lá do sitio 
Baião, os esportistas ficaram satisfeito demais. Com  relação a 
emenda, tenho tanto pregado nessa casa, mais uma vez toco no 
assunto, som relação a seleção e/ou ao concurso público tem que 
haver, devemos priorizar isso no nosso município, porque assim, 
a alegação que a senhora prefeita estar sempre dando é a questão 
da pandemia, graças a Deus a pandemia tem dado uma trégua, 
graças a Deus a gente estar em paz, procurar uma saída e pelo 
menos um prazo de quando vai haver seleção e/ou concurso 
público no nosso município, para que seja de forma justa, os 
empregos que estar na constituição é isso, eu venho sempre 
cobrando nessa casa, haja vista que estar tendo concurso em todo 
país, mais uma vez repito que aprova do Enem vai ser realizada, 
da para procurar uma forma que de certo para todo mundo. Por fim, 
agradece a atenção de todos. Fez uso da palavra o vereador 
Cicero Nunes Diniz, desejando boa noite ao Sr. presidente, 
colegas vereadores, público presente e ao povo que nos assisti 
pelas redes sociais. Inicio agradecendo a Deus por mais uma 
sessão todos com saúde. Sobre o projeto que nomeia a policlínica, 
não citei aqui nessa casa, estive com a prefeita, faz uns quinze (15) 
dias, ela mim perguntou se eu conhecia uma pessoa que tinha 
prestado serviço na saúde de antigamente, eu desde de criança 
ouvi minha mãe falar do trabalho de Dona Nita, o trabalho que ela 
fez aqui na nossa cidade, mais do que louvável denominar a 
policlínica com nome dela, prestou muito serviço para nossa 
população, fez um belo serviço e que Deus tenha ela em um bom 
lugar. Quero parabenizar o vereador Vinicius pelo papel que ele fez 
da emenda, não votei com a emenda, como os demais vereadores, 
porque pensamos na necessidade que nossa população estar 



passando, vem a dias nós pedindo por esse serviço e tendo essa 
falta, o povo não pode mais esperar. 	Quero agradecer ao 
secretário Abílio, vinha pedindo ao um logo tempo, para fazer uma 
passagem molhada no Sítio Cardoso, graças a Deus deu certo, 
agradecer pela atenção por ter feito o serviço. Desejo a todos uma 
ótima semana, muito obrigado pela atenção. Fez uso da palavra o 
vereador Cicero Moreira Barreto, desejando boa noite ao Sr. 
presidente, colegas vereadores e ao público que nos assisti pelas 
redes sociais. Em relação a policlínica, eu e os demais colegas 
vereadores vinha pedindo a muito tempo, sempre cobrando 
profissionais na área da saúde, quero pedir desculpa ao vereador 
Vinicius por não apoiar a votação com a emenda, porque é um 
processo que o povo precisa para ontem, não poderia aguardar 
mais pra frente, peço desculpa ao vereador Naldinho por ter se 
pronunciado igual vereador Vinicius, infelizmente o povo precisa. 
Em relação ao nome da policlínica, muito louvável, uma pessoa que 
contribuiu muito para o município e trouxe felicidade para muitas 
pessoas. 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, colegas vereadores, 
funcionários da casa e ao público que estão nos assistindo. Quero 
parabenizar todos os colegas da casa pela preocupação de estar 
criando emendas e indicando projetos, tentando resolver e trazer 
as coisas para o povo, a casa estar de parabéns pelo trabalho. 
Parabenizo o executivo pela indicação da nomeação com nome de 
Dona Nita, muito louvável e estão de parabéns. Parabenizo o 
vereador Vinicius por estar criando essa emenda, para que as 
coisas possa se resolver de uma maneira melhor para nossa 
população. Parabenizo vereador Barreto pelo pedido de 
requerimento. Acredito que agora com a policlínica vai melhorar 
muito, vai resolver algumas situações. Se Deus quiser Jati vai estar 
com a cara diferente, principalmente na área da saúde, é a parte 
que tem mais dificuldade. Parabenizo o Sr. presidente pelo projeto, 
pode contar com meu apoio. Agradeço a todos pela atenção, 
tenham todos uma ótima semana. Fez uso da palavra o vereador 
Jesoaldo pereira da Silva, desejando boa noite a todos presentes 
na Sessão, ao Sr. Presidente, colegas vereadores e ao público que 



estão nos assistindo. Primeiro agradecer a Deus por mais uma 
semana, de saúde e vida, apesar que eu estou um pouco doente, 
mais estou bem melhor. Gostaria de falar um pouco de Dona Nita, 
eu fiz parte das coisas e eu vi o que ela fazia para o povo de Jati, 
meu pai foi vereador, e para Dona Nita não tinha hora para ajudar o 
povo de Jati, podia ser de madrugada, a noite a tarde, de baixo de 
sol ou chuva, toda hora ela estava pronta para ajudar, foi uma 
pessoa que nos deixou um exemplo muito bonito e importante para 
o povo de Jati, falo isso, porque participei, ela nunca negou de ir 
para os lugares, pegávamos um carro e ela ia para os Sítios Rio do 
Gato, Barro Branco, Sítio Baião, nunca teve preguiça de ir, podia 
ser qualquer horário, homenagem muito merecida e justa. 
Parabenizo o Sr. presidente pelo seu projeto. Parabenizo colega 
vereador Barreto pelo pedido de Requerimento, muito importante 
para o povo. Sobre esse pedido de ofício que solicitei, sobre a 
coleta de lixo no sítio, no sítio só tem duas (02) opções, jogar o lixo 
e deixar pra lá ou queimar, as duas (02) coisas prejudica a saúde 
da população e o meio ambiente, então fazendo a coleta de lixo é 
muito bom, ajuda a população. Parabenizo a Sr. prefeita pela 
policlínica, devemos ter cuidado das coisas, e não só ficar na 
teoria mais ser colocada na prática, porque a gente ver faltando 
remédios no hospital, devemos ter muito cuidado, porque a 
policlínica a despesas são maiores, vemos no posto de saúde na 
farmácia básica faltando remédios, coisas simples, como remédio 
de dipirona, remédio de pressão também falta, vamos ter muito 
cuidado. Agradecer a prefeita, que ela faça com quer funcione 
direito essa policlínica. Deus abençoe a todos, 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 e ao povo que 
estão nos assistindo. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade 
de estarmos todos juntos com saúde, o que importa hoje é ter 
saúde. Primeiramente, quero falar de Dona Nita, uma pessoa que 
só fez o bem, criou muito bem seus filhos, uma família muito unida, 
merecido essa homenagem para Dona Nita, contribuiu muito para o 
povo de Jati, uma pessoa que não media esforço para ajudar o 
próximo, que Deus abençoe toda sua família. Quero agradecer aos 



todos, ao Sr. presidente, colegas vereadores e ao público que nos 
assisti pela rede sociais. Quero parabenizar a senhora prefeita 
pelas reinauguração no nosso município, o Crás ficou muito 
bonito, faz parte da Assistência Social. Quero parabenizar pelas 
escolas, ficou todas muito bonita, todas climatizadas, foi promessa 
de campanha, graças a Deus estar cumprindo, a sala do 
empreendedor também foi inaugurada, tudo isso são coisas que 
vem melhorando o nosso município. Falar da policlínica para mim 
é uma grande honra e satisfação, não sou médica e também não 
sou enfermeira, mas durante dezesseis (16) anos que faço parte da 
politica de Jati mim dediquei muito na área da saúde, trabalho com 
meu povo na área da saúde , faço o que eu posso, então tudo que 
vier para a saúde e para educação eu só tenho a agradecer. 
Parabenizo a prefeita por tudo que ela vem fazendo, as coisas aos 
poucos vem se resolvendo, não podemos ter pressa porque não 
estar sendo fácil, onde veio a pandemia, prejudicou muitas coisas. 
Falo para todos que ontem fez um (01) ano que o povo mim colocou 
aqui novamente, só tenho que agradecer, só gratidão. Falo aqui, 
não sei onde procurar, falar com senhora prefeita, sobre o que 
estar acontecendo aqui no nosso município, a matança de animais, 
de cachorro e gato na nossa cidade estar crescendo cada vez mais, 
em quatro (04) dias foram envenenados quatro (04) cachorros no 
nosso município, peço ao povo de Jati não façam isso, os bichinhos 
não tem culpa e não pediram para estarem soltos nas ruas, as 
pessoas que tem animais e criam, depois jogam nas ruas, 
começam criar os bichinhos e depois abandona nas ruas, então 
queria ver o que devemos fazer, para que haja fiscalização para 
que não venha acontecer isso novamente. Falo para todos os 
colegas vereadores que estou á disposição de qualquer um de 
vocês, sou desse jeito mesmo, falo, brigo, converso demais, mas 
sempre meu objetivo é ajudar o povo de Jati e dizer que estou a 
disposição. Parabenizo o colega vereador Barreto pelo 
requerimento, muito importante para o povo, já participei e vi 
pessoas precisando dessa LAC e falando que esse documento 
precisar pagar para poder fazer seus projetos do gado, acredito 
que se o município emitir não vai ser preciso pagar, o colega estar 
de parabéns, os nossos agricultores merecem. Meu muito obrigado 
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pela atenção de todos, tenham uma ótima semana. Retomando a 

palavra o Sr. Presidente agradece a presença de todos, agradecer 

a Deus por mais uma sessão, e fazer um pedido ao pessoal da Vila 

Carnaúba, enquanto estão desperdiçando 200 mil litros de água por 

dias, um bem doado por Deus, pode acabar, que todos tenham 

consciência e lembre do próximo, não se justifica tanto desperdício, 

e que a prefeitura tome providencia para resolver esse problema. 

Desejo a todos uma ótima semana, obrigado pela atenção de todos, 

Deus abençoe e ilumine cada um. 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)- 

 

•VINÍCIUS SANTOS DANTAS DE ARAÚJO (10  SECRETÁRIO) 

•CICERO NUNES DINIZ ( 20 SECRETÁRIO) 
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• CICERO MOREIRA BARRETO 

    

    

JOSÉ ARIMATEIA JUSTINO DOS SANTOS 
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•JESOALDO PEREIRA DA SILVA 
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-FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS   ",'   

•RONIVALDO ANTONIO DE S 


