
ATA DA PRIMEIRA 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 03 dias do mês de agosto do ano de 2021, ás 19:00 horas, na 
Sala das Sessões, realizou-se a Primeira 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. Na 
oportunidade, o Sr. presidente pediu a todos presentes que 
ficassem de pé e fizessem um minuto de silêncio em homenagem 
ao vice-prefeito Rogério Couto. Em seguida, 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 ao secretário 
da casa que fizesse a leitura do expediente o qual consta 
protocolado para apreciação os seguintes projetos de lei: Projeto 
de lei complementar n°. 009/2021. "Que institui o auxílio 
combustível aos secretários municipais e dá outras providências". 
Projeto de emenda á lei complementar n°. 029/2021. "Que 
propõe Emenda á lei complementar n°. 029/2021, para incluir 
servidores temporários no rol de beneficiários de diárias." Pedido 
de ofício do vereador Cicero Moreira Barreto, para colocação de 
manilhas no sítio Cardoso, e pedido de requerimento para extensão 
da rede de energia elétrica no Sítio Sabonete no município de 
Jati/CE. O Sr. presidente informou que os projetos de Lei ficará em 
apreciação na casa legislativa e será colocado para votação na 
próxima sessão. Dando continuidade a Sessão, o Sr. Presidente 
facultou o uso da palavra aos vereadores presentes. 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 Paulinho. Começo minhas 
palavras agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de 
estarmos aqui hoje, todos bem e com saúde. Quero aqui nas 
minhas palavras externa minhas solidariedade, e deixar minhas 



condolências ao meu saudoso amigo e vice-prefeito Rogério 
Couto, ontem completou trinta (30) dias de sua partida precoce, a 
toda família meus sinceros sentimentos, e a minha colega de 
trabalho Edilânia, que Deus possa conforta seu coração e toda sua 
família, meu amigo e vereador Naldo que Deus possa da o 
conforto, sei que é difícil, mas devemos continuar, seguir firme e 
pedir força a Deus para que possamos seguir. Deixo minhas 
condolências para todos jatienses que perderam seus entes 
queridos. Estive presente na inauguração da Areninha, muito 
importante para os jovens do nosso município, diante dessa 
pandemia estudos confirma que a prática esportiva é satisfatório em 
combate ao vírus do Covid-19, e assim, vamos cobrar porque já foi 
inaugurada, já cobrei da senhora prefeita que estava presente na 
inauguração, que possa ter uma agilidade para colocar as redes de 
proteção que estava faltando, para que não venha demorar, porque 
para ter a prática esportiva tem que ter essas coisas. Com  relação á 
iluminação pública, algumas ruas passaram mais de cinco (05) dias 
sem iluminação, e a população reclamou com relação a escuridão, 
graças a Deus foi solucionado esse problema e hoje resolveu, que a 
senhora prefeita e o secretário veja essa parte e não deixe que 
venha acontecer isso novamente, parabenizo pelo concerto. Sobre 
a vacinação, hoje em dia estar tendo transparência na parte da 
vacinação, nessa idade agora que foi vacinada de 33+, eu vi muita 
polemica, porque não se soube ao certo, porque umas pessoas 
possam estar na frente de outras, é interessante ter a justificativa do 
executivo e falar porque essas pessoas que saíram o nome na 
lista, justificar e colocar nas redes sociais, as pessoas cobra essa 
parte, isso é só apenas um ajuste para ser feito. Pedir a Deus que 
possa da certo essas 5 comunidades que foram beneficiada com os 
poços profundos que tudo venha dar certo, para que assim possa 
melhorar a qualidade de vida das pessoas das localidades e para 
os munícipes, parabenizo o executivo nesse sentido. A respeito da 
seleção pública, tem que se pensar como vai ser feito, se vai ser 
seleção ou concurso público, porque já estar pensando na 
retomada de volta ás aulas, devemos cobrar e vê uma maneira para 
essa parte, porque os empregos tem ser mediante esforço, 
mediante estudo e não por apadrinhamento politico, nós vereadores 
deveríamos cobrar com maior intensidade, porque alguns lugares já 
estar voltando as coisas, estar se flexibilizando e voltando ao 
normal. Sobre o décimo terceiro dos contratados, a senhora 
prefeita falou que vai enviar uma lei para a essa casa, para que seja 
votado e assim pagar o décimo dos contratados no começo do mês. 
Agradeço a Deus por estarmos mais uma vez todos reunidos, Deus 



( 

abençoe a todos. Por fim, agradece pela atenção. Fez uso da 
palavra o Vereador Cicero Nunes Diniz desejando boa noite ao 
Sr. Presidente, aos colegas vereadores e público presente. 
Primeiramente, quero agradecer a Deus por estarmos de volta 
com saúde. Deixo minhas condolências á família de Rogério, era 
uma pessoa muito querida por todos, deixo meus sentimentos para 
todas as famílias que perderam seus familiares. Parabenizo o 

( 	vereador Barreto pelo pedido de ofício das manilhas para o sítio 
Cardoso, espero que seja atendido, porque eu já pedi e cobrei 
muito para ser feito essa parte e até agora não foi resolvido. 
Parabenizo o município pela inauguração da Areninha, não estive 
presente na inauguração porque recebi o convite quase na hora da 
inauguração, fiquei muito feliz pela conquista. Vamos pedir muita 
saúde a Deus e paz para todos nós, desejo a todos uma ótima 
semana, muito obrigado pela atenção de todo. Fez uso da palavra 
o Vereador Cicero Moreira Barreto desejando boa noite ao Sr. 
Presidente, aos nobres colegas vereadores e público presente. 
Inicio minhas palavras, deixando minhas condolências á toda 
família do nosso amigo e vice-prefeito Rogério, Deus conforte o 
coração de todos, infelizmente as coisas não são como nós 
queremos, mas da forma que Deus permiti. Parabenizo a todos os 
amante do esporte, assim como eu sou também, pela grande 
conquista da Areninha, conquista muito importante para o 
munícipio, para a criançada e para os jovens. Sobre meu pedido de 
ofício e requerimento, fiz o pedido porque vejo as dificuldades, e o 
povo sempre cobra do vereador, esse é nosso papel, devemos 
sempre estar correndo atrás de ajudar as pessoas, porque essa é 
nossa obrigação. Parabenizo o executivo e as regiões que foram 
contempladas pelos poços, acredito eu que vai da tudo certo, pedir 
a Deus que venha da água para beneficiar o povo. Desejo a todos 
uma ótima semana, muito obrigado pela atenção. Fez uso da 
palavra o Vereador José Arimateia Justino dos Santos desejando 
boa noite ao Sr. presidente, aos colegas vereadores, funcionários 
da casa, meu amigo Paulinho. Inicio minhas palavras deixando 
minhas condolências a toda família de Rogério. Alguns pedido já 
forma feitos muitas das vezes repetimos o mesmo pedido, continuo 
cobrando e peço ao Sr. Presidente novamente que seja enviado 
ofício ao executivo para que seja feito a capina dos matos do 
cemitério. Relato novamente o problema da máquina, não foi feito o 
concerto de todas as estradas, o momento de fazer é agora que 
não estar chovendo. Parabenizo a gestão pela conquista da 
Areninha que foi inaugurada. Parabenizo a gestão pelos roças das 
estradas que já estão fazendo, inclusive na Vila Carnaúba. Deus 



abençoe a todos, desejo uma ótima semana e meu muito obrigado 
pela atenção de todos. Fez uso da palavra o Vereador Jesoaldo 
Pereira da Silva desejando boa noite ao Sr. presidente, aos 
colegas vereadores e público presente. Inicio, desejando a todos os 
colegas um semestres cheio de prosperidade e de trabalho, 
procurando melhorias para o povo e para a cidade de Jati. Em 
nome da família Gervazio deixo meus sentimentos a toda família 
do meu amigo Rogério Couto, foi uma perda muito grande para Jati. 

( 	Sobre o carro pipa eu recebo muitas reclamações do povo, ligam 
falando que faz mais de mês que o carro pipa foi deixar água na 
residência, é um sofrimento para essas pessoas que depende 
dessa água que o carro pipa leva, que de tudo de certo esses poços 
artesianos, para ajudar a família que precisa. Vamos procurar corre 
atrás das coisas para o município e sempre cobrar as coisas para o 
povo, desejo aos colegas vereadores uma ótima semana, que Deus 
abençoe a todos. Por fim agradece. Fez uso da palavra o Vereador 
Ronivaldo Antonio de Souza desejando boa noite ao Sr. 
presidente, aos colegas vereadores e funcionários da casa. 
Agradeço a Deus por estarmos aqui novamente reunidos, todos 
com saúde. Esterno minhas condolências a família de Rogério, é 
muito dolorido perder um parente, só sabe a família que passa por 
essa situação, e partir dessa forma e dessa doença é mais difícil 
ainda, não que as outras partidas não seja difícil, mas essa doença 
e pior porque não podemos se despedir de quem amamos, deixo 
aqui meus sinceros sentimentos a todos da família, que Deus possa 
da força a todos. Gostaria que o Sr. Presidente procurasse cobrar 
do executivo para concertar a instalação elétrica do Ginásio do 
Distrito Carnaúba, a juventude sempre cobra para que seja feito o 
concerto para eles poderem jogar a noite no Ginásio. Parabenizo o 
município pela inauguração da Areninha, é uma grande conquista e 
um divertimento para os jovens. Parabenizo o executivo pelo roço 
feito no Distrito Carnaúba, ficou alguns lugares sem fazer o roço, 
mais o importante é que foram fazer esse serviço. Volto aqui 
novamente a fala sobre a iluminação pública da praça da Vila, só 
tem duas (02) lâmpadas ascendendo, as outras estão todas 
queimadas, gostaria que a gestão procurasse resolver esse 
problema também. Quero aqui comunicar ao Sr. Presidente que a 
pedido do povo irei apresentar novamente o projeto para demolição 
da academia pública que fica no meio da rua no Distrito Carnaúba, 
mais uma vez irei apresentar. Desejo a todos uma ótima semana, 
muito obrigado pela atenção. Fez uso da palavra a Vereadora 
Valma Maria Gomes da Silva desejando boa noite ao Sr. 
presidente e aos colegas vereadores. Primeiro lugar quero 



agradecer a Deus por estarmos aqui novamente reunidos todos 
com saúde. Deixo meus sinceros sentimentos a todos da família de 
Rogério pela grande perda, era meu amigo, meu conselheiro, eu só 
tenho a agradecer pela pessoa que ele era, mim ajudou muito 
sempre estava a disposição de quem precisasse dele, pedir para 
que Deus venha dá força a todos da família. Parabenizo a senhora 
prefeita pelos roços, parabenizo também pela a inauguração da 
Areninha. Parabenizo o município pela festa da Padroeira, foi uma 
festa muito linda, agradecer para quem participou. Falo aqui 
novamente sobre as estradas, não foi feito o restante do serviço 
porque á máquina estar quebrada e a peça que compraram foi 
errada não deu certo. Sobre a iluminação do sítio Faustino e do 
sítio Baixa Grande, cobro novamente porque estar tudo no escuro e 
não foi resolvido ainda essa questão. Agradecer a Deus que o poço 
que foi perfurado deu certo, deu água, e que os demais que ainda 
vão ser perfurados de certo também, porque nós ficamos na torcida 
para que venha da tudo certo, porque o povo precisa. Deus 
abençoe a todos, meu muito obrigada pela atenção. Fez uso da 
palavra o Vereador Francisco Alves de Medeiros desejando boa 
noite ao Sr. presidente, aos colegas vereadores, vereadora Valma e 
funcionários da casa. Minhas palavras hoje é de agradecimento a 
todos que nos ajudaram, mandaram mensagem, outros ligavam, 
agradeço a cada colega vereador pela ajuda, pelas orações e 
sempre rezavam a favor da saúde de Rogério, as coisas é da forma 
queDeus quer na nossa vida e não foi como nós queríamos mais 
como Deus quis, se Deus quiser vamos nos erguer e seguir, 
estamos sofrendo muito com a partida de Rogério, é muito difícil 
mas Deus vai ajudar em tudo, agradeço a todos os jatienses pelas 
orações e pelo apoio. Parabenizo a gestão pela inauguração da 
Areninha, parabéns pelos poços artesianos. Desejo a todos uma 
ótima semana, muito obrigado pela atenção de todos. Retomando a 
palavra, o Sr. presidente agradece a presença de todos os colegas 
vereadores, e ao público presente, agradeço a presença de 
Paulinho. Inicio agradecendo a Deus pela volta do recesso, graças 
a Deus estamos aqui todos reunidos com saúde. No meu nome, no 
nome de toda minha família e de todos os vereadores deixo meus 
sinceros sentimentos a família do nosso amigo e vice-prefeito 
Rogério Couto, que Deus possa da o conforto de todos os 
familiares, tudo acontece por permissão de Deus, eu acredito que 
Deus só quer perto dele pessoas boas, Rogério era uma ótima 
pessoa, era uma pessoa de luz, que estava sempre a disposição 
para ajudar a todos, eu vim descobrir quem era Rogério a parti do 
momento que eu mim aproximei dele através do vereador Naldo, eu 



tinha Rogério como comerciante, eu ia lá e comprava, mais nunca 
tinha parado para conversar, mais a parti do momento que 
começamos a conversar e destinar o futuro da nossa cidade, eu 
conheci Rogério, uma pessoa muito especial e um homem de 
caráter, desejo de coração que Deus de força a todos os familiares. 
Parabenizo a senhora prefeita pela conquista dos poços artesianos 
e da Areninha. Desejo a todos uma ótima semana. Na 
oportunidade, agradece a presença de todos e diz que foi uma 
satisfação recebe-los nesta casa Legislativa. E como nada mais 
havia a tratar,'  declarou encerrada a sessão. Eu 
(/4(J/( 	 6Vinícius Santos Dantas de Araújo, 
secretário designado,' mandei lavrar a presente Ata, que após lida e 
achada conforme, vai assinada pelos vereadores presentes. 
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