
unanimidade dos votos. 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, aos nobres colegas vereadores, 
funcionários da casa, ao povo que nos assisti pelas redes sociais. 
Com  relação a lei Aldir Blanc gostaria de dizer que investir na 
nossa cultura, é investir na identidade do nosso povo, é investir no 
orgulho de ser Jatiense, esse orgulho da cidade forma cidadãos 
mais comprometidos com o lugar em que vivem, isso só faz o bem 
a todos, então é um investimento que vai ser destinado a cultura do 
nosso município, portanto será bem-vindo. Por fim, agradece a 
atenção de todos. Fez uso da palavra o vereador Cicero Nunes 
Diniz, desejando boa noite ao Sr. presidente, aos colegas 
vereadores, funcionários da casa, ao povo que estão nos 
assistindo. Parabenizo o projeto, projeto esse de grande 
importância para o povo da cultura, ano passado o pessoal foram 
prejudicado da outra vez, porque não tinha essa lei, que agora de 
certo, estamos votando para que tudo de certo. Quero deixar minha 
fala aqui a respeito do projeto de minha autoria, desde já quero 
agradecer e pedir o apoio de todos os colegas. Aproveito o 
momento para parabenizar todos os servidores público pelo dia 28 
de outubro, pelo seu dia e por esse motivo estou apresentando 
esse projeto, espero que seja sancionado pela prefeita. Agradeço 
pela atenção de todos. Fez uso da palavra o vereador Cicero 
Moreira Barreto, desejando boa noite ao Sr. Presidente, aos 
colegas vereadores, público que nos assisti através das redes 
sociais. Sobre essa lei Aldir Blanc, já fui procurado por alguns 
artistas, a respeito dessa lei, como ano passado já foram 
prejudicado nada mais justo que agora sejam beneficiado. 
Parabenizo o vereador Cicinho pelo projeto. Desejo a todos uma 
ótima semana. Fez uso da palavra o vereador José Arimateia 
Justino dos Santos, desejando boa noite ao Sr. presidente, aos 
colegas vereadores, funcionários da casa. Parabenizo o executivo 
pelo projeto, tenho certeza que vai ser votado pela a casa. Faço um 
convite para as pessoas que se enquadram nesse projeto da 
cultura do município, que se manifeste também em procurar os 
órgãos responsável para não ficar de fora e não ser beneficiado, 



que todos os artistas do município sejam beneficiado. No momento, 
agradece a atenção de todos. Fez uso da palavra o vereador 
Jesoaldo Pereira da Silva, desejando boa noite ao Sr. presidente, 
aos colegas vereadores, funcionários da casa, meu boa noite ao 
povo que nos assisti em casa. Tem vinte (20) dias que fui procurado 
por Dê, o rapaz que trabalha no circo, ele falou para mim que o 
nome dele não estava incluído, falei para ele procurar saber do 
órgão competente, depois disso não vi ele mais, depois vou 
procurar ele e informar que o projeto foi aprovado. Deus abençoe a 
todos muito obrigado pela atenção. Fez uso da palavra o vereador 
Francisco Alves de Medeiros, desejando boa noite ao Sr. 
presidente, colegas vereadores, vereadora Valma, funcionários da 
casa. Sobre o projeto, é um incentivo para os artistas do lugar, e os 
que foram prejudicados ano passado corram atrás de deixar a 
documentação todas prontas, projeto muito interessante e 
importante para o povo. Desejar a todos uma ótima semana. Fez 
uso da palavra a vereadora Valma Maria Gomes da Silva, 
desejando boa noite ao Sr. presidente, aos nobres colegas 
vereadores, funcionários da casa, público que nos assistir pelas 
redes sociais. Hoje só parabenizar pelo projeto e pedir a Deus que 
de tudo certo. Retomando a palavra o Sr. presidente agradece a 
presença de todos, parabenizo a senhora prefeita pelo projeto, pedir 
aqui que todos os artistas procure o órgão competente para fazer o 
cadastro, para que não venha ser prejudicado novamente. 
Parabenizo o vereador Cicero Diniz pela iniciativa do projeto. Na 
oportunidade, o Sr. presidente agradece a presença de todos e 
como nada mais havia a tratar, declarou encerrada a sessão. Eu 
	  Vinícius Santos Dantas de Araújo, 
secretário designado, mandei lavrar á presente Ata, que após lida e 
achada conforme, vai assinada pelos vereadores. 

-JOSÉ WILSE CAMPOS PEREIRA (PRESIDENTE) 	 
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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JATI, 

ESTADO DO CEARÁ, PRESIDENTE JOSÉ WILSE CAMPOS 

PEREIRA, SECRETÁRIO VINÍCIUS SANTOS DANTAS DE 

ARAÚJO. 

Aos 26 dias do mês de Outubro do ano de 2021 ás 20:30 horas na 

sala das Sessões, realizou-se a Primeira Sessão Extraordinário do 

Segundo período Legislativo do ano de 2021. Compareceram os 

seguintes vereadores: José Wilse Campos Pereira, Valma Maria 

Gomes da Silva, Vinícius Santos Dantas de Araújo, Cicero 

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 do expediente, o qual consta 

protocolado para apreciação o seguinte Projetos de Lei: Projeto de 

Lei n°. 01312021. Que autoriza abertura de crédito adicional 

especial dentro do vigente Orçamento fiscal do município de Jati-CE 

e dá outras providências." Projeto de lei do legislativo n°. 01/2021 

de 26 de outubro de 2021. Que dispõe sobre a concessão do 

direito de ausência por 01 (um) dia útil de trabalho aos servidores 

público do município de Jati-CE, a ser usufruído na data de seu 

aniversário." Na oportunidade, o Sr. presidente informa a todos que 

o projeto de lei do legislativo n1.01 /2021 ficará na casa para 

apreciação e será colocado para votação na próxima sessão. 

Dando continuidade aos trabalhos e cumprindo ás deIiberaçõe 

legais e regimentais da casa legislativa, o Sr. Presidente colocou 

em votação o Projeto de Lei n°. 013/2021, na ordem do dia, o 

projeto foi posto em votação em plenário, 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 

ntonio de Souza (SIM), vereadora Valma Maria Gomes da Silva 

(SIM). Ficando assim, Projeto de Lei n° 013/2021, aprovado por 


