
ATA DA NONA 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 05 dias do mês de Outubro do ano de 2021, ás 19:00 horas, na 
Sala das Sessões, realizou-se a Nona 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 por 
todos os vereadores presentes, em seguida o Sr. Presidente 
informa a todos que não consta nenhum expediente protocolado 
para apreciação na casa. Na oportunidade, solicita ao secretário 
para fazer a leitura dos requerimentos solicitado pelo vereador 
Cicero Moreira Barreto. Requerimento n°. 003/2021. "Que solicita 
do executivo construção de um Posto de Saúde para atendimento 
médico, na localidade do Sítio Baixa Fresca". Requerimento n°. 
004/2021. "Que requer recuperação da estrada vicinais do Distrito 
Assentamento que da acesso ao plano de Manejo, que encontram 
em condições difícil de tráfego. Em seguida, o Sr. Presidente 
colocou para votação o pedido de requerimento de no. 003/2021, o 
qual obteve o seguinte resultado: Vereador Vinícius 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), vereadora Valma Maria 
Gomes da Silva (SIM). Ficando assim, requerimento de n°. 
003/2021 aprovado por todos presentes. Dando continuidade 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. Gostaria de agradecer à Deus 
por mais uma oportunidade de estarmos aqui hoje todos bem e com 
saúde, debatendo os anseios de toda a população. Parabenizo o 
colega vereador Barreto pelo pedido de requerimento, que seja 
aceito pelo poder executivo, e pode contar com meu apoio tudo que 
for de benefício para a população eu estarei sempre a favor. 
Mencionar sobre a vinda do caminhão do Cidadão do nosso 
município uma ação do governo do estado que amenizou a 
situação das emissões das carteiras de identidades, como não é 
beneficio continuou, se faz necessário o município tomar 
providências para solucionar essa problemática, haja vista que 
anteriormente o município prestava esse serviço, e é de insumo 
importância para toda população, mais uma vez trago aqui essa 
situação para que volte esse serviço para atender a toda população. 
Gostaria, Sr. Presidente de encaminhar ofício ao secretário de 
obras João Pedro, no Sítio Balanças os meninos estão 
impossibilitado de praticar esporte, por conta que foram inseridos os 
ar condicionados e estar para fora do local da quadra, vou estar 
enviando ofício ao senhor secretário para que possa colocar a tela e 
os meninos possam estar desfrutando do que eles gostão que é 
praticando esporte na localidade das Balanças. Meu muito obrigado 
pela oportunidade e atenção de todos. 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. Estou muito feliz que o problema do sítio Caboclo vai 
ser solucionado, se Deus quiser o poço vai da bastante água para 
ajudar aquela população. Quero aqui pedir desculpas ao pessoal do 
Sítio Cardoso, pediram um carro para solucionar um problema de 
uma passagem, o carro quebrou, quero falar que quando 
precisarem podem contar com meu apoio, o que tiver a meu 
alcance estou a disposição. Mais uma vez peço desculpa, não teve 
como ir ajudar porque o carro quebrou, graças a Deus eles se 



juntaram, fizeram o serviço e resolveram a situação, parabenizo 
todos da comunidade. Deus abençoe a todos e muito obrigado pela 
atenção. Fez uso da palavra o Vereador Cicero Moreira Barreto 
desejando boa noite ao Sr. Presidente, aos nobres colegas 
vereadores, vereadora Valma, funcionários da casa e todos que 
estão nos assistindo através das redes sociais. Quero agradecer a 
todos os colegas vereadores pelo apoio no requerimento, estive na 
comunidade e fui cobrado pelos moradores a respeito desse posto 
de saúde, se possível o Sr. Presidente encaminhe essa 
documentação para o executivo, agradeço a todos pelo apoio. Com  
relação ao ofício da estrada do Distrito Assentamento, inclusive a 
máquina já estar trabalhando nas estradas, passei pela estrada do 
sítio Barro Branco trabalho ficou muito bem feito, parabenizo a 
todos que fazem parte da comissão que estar trabalhando nessa 
máquina, em relação ao plano de Manejo como mencionei no ofício, 
segundo os presidentes das associações do assentamento, já 
autorizou a retirada do talhão, consertar as estradas para poder o 
pessoal conseguir retirar a sua produção. Minhas palavras são só 
essas, meu muito obrigado pela atenção. Fez uso da palavra o 
Vereador Jesoaldo Pereira da Silva desejando boa noite ao Sr. 
presidente, aos colegas vereadores, vereadora Valma, público que 
nos assisti. Inicio agradecendo a Deus por mais uma semana, 
agradecer por estarmos todos juntos com saúde. Hoje quero falar 
umas coisas que estão acontecendo no município, na minha opinião 
quando um carro é doado para uma secretaria, qualquer coisa que 
é doado pelo governo estadual para um município, não pode estar 
fazendo viagem de outras secretarias, vou citar um exemplo, o 
carro do Conselho Tutelar é para fazer serviço do Conselho, o que 
estar acontecendo é o contrario, o carro do Conselho Tutelar 
fazendo viagem de outras secretarias, isso não pode acontecer, 
agora se o carro fosse do município poderia estar fazendo esses 
serviços, ou qualquer viagem, agora, carro doado pelo governo do 
estado ou federal, não pode fazer viagem de outras secretarias só a 
que foi destinada. Já aconteceu algo errado a algum tempo que foi 
o carro da Sucam, fazendo outras viagens, estava errado também, 
porque o carro da Sucam é para estar fazendo serviço da Sucam. 
Outro caso errado, vigia do hospital tirando folga de motorista de 
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ambulância, isso também estar errado, não pode, pedir muito a 
Deus para não acontecer acidente, porque se por acaso acontecer 
da um problema grande, porque vigia é para estar vigiando uma 
escola, um hospital, não pegando carro da saúde ou de outra área 
fazendo viagem. Tenha todos um boa noite, muito obrigado pela 

V 	atenção de todos. 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 público que 
estão nos assistindo ao vivo. Hoje só tenho a agradecer e desejar a 
todos uma ótima semana. Fez uso da palavra o Vereador 
Ronivaldo Antonio de Souza desejando boa noite ao 
excelentíssimo Sr. presidente, secretário da casa vereador Vinícius 
Dantas, aos nobres colegas vereadores, funcionários do poder 
legislativo e ao público que estão nos assistindo. Falo uma parte 
que mim deixou curioso hoje a essa casa que todos nós cobramos 

-muito o abastecimento de água do carro pipa, a necessidade de 
água da nossa população, a assistência ainda hoje é falha, e eu 
venho ao tempo todo esperando o manifesto de algum nobre colega 
vereador no sentido de que pudesse tentar amenizar o problema 
de cada um, moro em uma região que graças a Deus é favorável de 
água, tem uma pequena parti que não tem água mais é assistida, o 
Sr. presidente sabe disso, lá se precisar de água não necessita ir a 
prefeitura para da nome, água lá não falta, eu esperei de alguns 
colegas da região seca a atitude de tomar as providências do carro 
pipa do exército, ninguém nunca mencionou até hoje, só fala no 
carro pipa da prefeitura, a onde o carro pipa da prefeitura não tem 
como da assistência a todo o município, eu gostaria que o Sr. 
presidente procurasse á secretaria de agricultura e visse essa 
questão, porque tem muitas localidades e cidades vizinhas que 
estão sendo assistidas pelo exército, e aqui no nosso município 

EF 	nada, precisa ter a procura para que o exército se manifeste e 
possa vim e dar uma assistência melhor ao nosso povo, a 
assistência do exército é bem melhor porque é mais organizado, 
existe a questão de senha, o carro é rastreado, essa organização é 
bem melhor para o povo. Desejo a todos um boa noite, obrigado 
pela atenção. Fez uso da palavra a Vereadora Valma Maria Gomes 
da Silva desejando boa noite ao Sr. Presidente, aos colegas 
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vereadores, público aqui presente e ao povo que estão nos 
assistindo pelas redes sociais, meu boa noite. Hoje só tenho a 
agradecer primeiramente, por estarmos aqui mais uma vez reunidos 
com saúde. Parabenizo a senhora prefeita sobre as estradas, que 
graças a Deus estão quase todas concluídas, estar faltando o sítio 
Baião, logo vai ser feita, cobramos e devemos também parabenizar 
quando o serviço é feito. Vou relatar um caso que aconteceu, nada 
melhor do que investigar primeiro, para saber se realmente é 
verdade, recebi uma denúncia de que estava acontecendo um 
problema com a vacina, que a vacina não estava vindo, que estava 
demorando, que já tinham ligado para o município para ir buscar e 
a vacina não vinha, conversei com a secretária de saúde para saber 
se realmente estava acontecendo e ela falou para eu procurar 
saber, mais que não estava acontecendo nada disso. Conversei 
com o Sr. Presidente da Câmara, liguei para ele, falei que tinha 
recebido essas denúncias, comuniquei sobre as vacinas, perguntei 
onde ele estava ele mi respondeu que estava na cidade de Brejo 
Santo, eu á vereadora Valma pedi para ele saber se isso era 
verdade, ele foi saber se estava acontecendo tudo o que foi 
relatado, na mesma hora ele mi retornou e falou que informaram a 
ele que nada disso estava acontecendo. Então, quero deixar bem 
claro que foi eu á vereadora Valma que pediu ao vereador Ailton 
que estava na cidade de Brejo Santo averiguar se estava 
acontecendo o que foi falado, ele apenas foi se informar se estava 
acontecendo o que mim falaram, nada disso aconteceu. Devemos 
ter muito cuidado com as picuinhas e denúncias, devemos sempre 
saber se é verdade, como é nosso trabalho fiscalizar, fiz isso para 
saber. Quero pedir desculpa ao colega vereador Ailton pelo mau 
intendido. Deus abençoe a todos e meu muito obrigado pela 
atenção. Retomando a palavra, o Sr. Presidente agradece pelas 
explanações feitas e diz que a casa Legislativa estará sempre à 
disposição e agradece a presença e atenção de todos que 
compareceram nesta Sessão, e diz que foi um imenso prazer 
recebe-lo. 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 GOMES DA SILVA (VICE-PRESIDENT 

-VINÍCIUS SANTOS DANTAS DE ARAÚJO (10  SECRETÁRIO) ---- 

•CICERO NUNES DINIZ ( 20 SECRETÁRIO) J 

• CICERO MOREIRA BARRETO 

• JOSÉ ARIMATEIA JUSTINO DOS SANTOS 

•JESOALDO PEREIRA DA SILVA 	 

'FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS 	  

•RONIVALDO ANTONIO DE SO 


