
ATA DA QUARTA 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 24 dias do mês de agosto do ano de 2021, ás 19:00 horas, na 
Sala das Sessões realizou-se a quarta 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. Na oportunidade, o Sr. Presidente informa 
que não consta expediente na casa, solicita ao secretário para fazer 
a leitura do ofício n1.01 da Secretaria de Assistência Social. Em 
seguida, 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 e funcionários da casa. Boa noite ao 
povo de Jati que nos assiste. Agradeço a Deus pela oportunidade 
de estarmos aqui hoje, para realização de mais uma sessão da 
Câmara de vereadores de Jati. Quero aqui tocar em dois pontos 
que considero fundamentais para nossa cidade, a raõionalidade e a 
liberdade, ideias iluministas que ajudaram a moldar nossa 
democracia como ela é. Caro jatiense, seja você de oposição ou 
situação, não se deixe levar pela sua paixão política, eu sei que é 
difícil, mas é preciso fazer esse exercício, pois como já deferia 
Platão: "Paixão é a doença da alma". Ela nos deixa cegos e 
incapazes de enxergar a realidade. Agir com emoção no lugar da 
razão sem trouxe atrasos e retrocessos para humanidade. Então, 
tentemos deixar de lado as desavenças e vamos tentar prezar pelo 
bem comum. Aplauda os bons trabalhos do político que você gosta. 
Digo isso para apoiadores e opositores. Para ser coerente com que 
acabei de dizer e com o que eu sempre preguei nessa casa, aquilo 
que for bom para o povo terá sempre meus aplausos e aquilo que 
ao me ver não estiver beneficiado a população terá sempre minha 
oposição. Dessa forma, quero parabenizar a gestão, em nome da 



prefeita Mônica Mariano: Em breve, o município de Jati terá hospital 
próprio, uma conquista que me alegra e que com certeza alegra 
aqueles que torcem pela cidade e bem estar da população jatiense. 
Outra que agradeço, são as verbas destinadas a saúde que agora 
vão se libertar de um aluguel e deverão ser investidas em remédios, 
cirurgias dentre outros benefícios nessa área. Quero parabenizar 
também pela a aquisição de mais duas ambulâncias que darão 
suporte na saúde do nosso município, estamos de fato andando 
para frente nessa área e espero que isso continue. Entretanto, 
temos muitas coisas para melhorar como comunidade e muitos 
problemas a serem resolvidos, mas vamos continuar trabalhando 
para que as coisas aconteçam. Bom agora, quero tocar em um 
ponto muito importante, que para mim é o maior problema da 
estrutura política da nossa cidade há décadas e está relacionado 
com a liberdade do povo de Jati. Temos uma estrutura política 
histórica baseada em privilégios, não só aqui, mas em todo nossos 
aís e infelizmente nos acostumamos a isto, mas podemos mudar 

essa realidade. Tenho cobrado aqui nas sessões várias vezes e 
volto mais uma vez a tocar no assunto: é necessário em caráter de 
urgência a seleção e, ou, concurso público no nosso município. A 
prefeita já me garantiu que faria e venho aqui mais uma vez pedir 
agilidade para que essa seleção aconteça o quanto antes. As vagas 
de emprego na prefeitura devem ser destinadas a todos jatienses 
que quiserem disputa-Ias, aqueles que votaram em Vinícius, 
aqueles que não votaram, aqueles que são apoladores e aqueles 
que são opositores. As vagas são para aqueles que por mérito de 
suas habilidades e esforço conseguiram conquista-Ias. Sem um 
processo seletivo, nada justifica João estar empregado e José não. 
Então quero registrar mais uma vez, aqui o meu apelo. Quero 
encerrar minhas palavras agradecendo aos profissionais de saúde 
que estão na linha de frente, em especial a equipe de imunização 
que tem trabalhado incansavelmente na vacinação da população 
jatiense, que hoje se encontra bem avançada. É isso que eu tenho 
para falar. Meu muito obrigado pela oportunidade Sr. Presidente, 
tenham todos uma boa noite. Fez uso da palavra o Vereador 
Cicero Nunes Diniz desejando boa noite ao Sr. Presidente, aos 
colegas vereadores, público presente, ao procurador do nosso 
município, a todos que estão nos assistindo. Quero parabenizar o 
executivo pelas conquista. Aproveito para pedir ao Sr. Presidente, 
não sei como estar a questão da máquina, que seja feito a 
recuperação das estradas dos sítios, parabenizo pela restauração 
do Posto de Saúde do sítio Faustino, ficou muito bonito. Quero pedir 
mais uma vez que seja feito uma reforma na quadra do sítio 



Caboclo, para que os jovens possam praticar esporte mais 
confortável. Parabenizo pelas ambulâncias que chegaram no nosso 
município, todos os vereadores ficam felizes quando o município 
tem uma conquista. Sobre o hospital, muito gratificante em saber 
que vamos ter um hospital municipal, mais também não posso 
deixar de agradecer a esse hospital, mesmo não sendo do 
município já nos serviu muito, estar de parabéns também. Desejo a 
todos uma ótima semana, meu muito obrigado pela atenção. Fez 
uso da palavra o Vereador Cicero Moreira Barreto desejando boa 
noite ao Sr. Presidente, aos nobres colegas vereadores, 
funcionários da casa, ao procurador doutor Levi e público que estão 
nos assistindo. Primeiramente quero parabenizar a gestão pelas 
reformas das Unidas Básicas de Saúde, parabenizo pela aquisição 
das duas (02) ambulâncias, é uma grande satisfação. Em relação 
ao hospital é uma grande conquista para nosso município. 
Aproveito para pedir ao Sr. presidente que seja enviado oficio para 
o executivo para recuperação da praça do sítio Balanças. Por fim, 
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, doutor 
Levi e ao público que estão nos assistindo. Minhas palavras hoje 
são poucas, quero parabenizar a gestão pelas ambulâncias, 
reformas dos Postos de Saúde, e agora só basta contratar os 
profissionais na área da saúde para atender melhor a população. 
Quero aqui pedir ao Sr. Presidente que seja enviado oficio a 
superintendência da obra da estrada da Carnaúba, a obra estar 
parada mais de um (01) mês e ninguém da satisfação e o povo 
sempre procura, minha grande preocupação é, que nesses últimos 
anos o inverno tem se antecipado muito, estamos praticamente no 
mês de setembro, meu medo é as chuvas, se chover não da para 
trafegar na estradas. Desejo a todos uma ótima semana, muito 
obrigado pela atenção. Fez uso da palavra o Vereador Jesoaldo 
Pereira da Silva desejando boa noite ao Sr. presidente, aos 
colegas vereadores, público presente, doutor Levi e ao povo que 
nos assisti. Agradecer a Deus por mais uma semana. Parabenizo o 
vereador Teteia pela cobrança da estrada do Distrito Carnaúba. 
Parabenizo a Senhora prefeita pela conquista das ambulâncias e a 
máquina. Sobre o hospital vai ter o nome de Rogério, é muito 
merecido, foi uma pessoa que contribuiu muito para nossa cidade. 
No momento, temos um hospital com uma estrutura grande, 
estamos precisando de um hospital que funcione, que tenha 
médicos, cirurgias, equipamentos e máquinas. Toda cidade tem 
hospital que não é do município e da certo, então vou deixar para 



bater palmas depois. Desejo tudo de bom para o nosso município, 
que venha da certo. Obrigado pela atenção de todos. 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, doutor Levi e ao povo que nos assisti. 
Gostaria de saber se tem como as farmácias ficar aberta nos finais 
de semana. Hoje só tenho a agradecer e parabenizar a gestão 
pelas conquistas, aquisição de duas (02) ambulâncias, reformas 
dos Postos de Saúde. A respeito do hospital, agradecer, agora 
vamos ter um hospital do município, vai receber o nome de Rogério, 
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	merecido, ele foi uma pessoa que lutou muito nesses últimos dias 
na área da saúde sempre estava procurando ajudar. Também não 
podemos deixar de agradecer ao outro hospital, nos serviu e nos 
servi muito, devemos agradecer pela assistência. Deus abençoe 
cada um, desejo uma ótima semana. Fez uso da palavra o 
Vereador Ronivaldo Antonio de Souza desejando boa noite ao 
excelentíssimo Sr. Presidente, quero saldar a casa em nome do 
meu sobrinho doutor Levi procurador do município, funcionários 
presentes, Paulinho e ao público de casa. O momento hoje é de 
alegria ao nosso município, recebemos duas (02) ambulâncias, 
motivo de alegria para nós e para o povo, onde uma dessas 
ambulâncias vai ser destinadas ao Distrito Carnaúba, essas 
ambulâncias que chegaram vão ajudar bastante. Parabenizo a 
senhora prefeita pelas reformas das Unidades Básicas de Saúde 
do nosso Município, estão reformadas e bonitas. Ademais, 
agradecer pela atenção de todos. Fez uso da palavra a Vereadora 
Valma Maria Gomes da Silva desejando boa noite ao Sr. 
presidente, aos colegas vereadores, funcionários da casa, doutor 
Levi e ao público que nos assisti. Hoje minhas palavras só são de 
agradecimentos. Primeiramente agradecer a Deus por estarmos 
aqui mais uma vez reunidos e com saúde diante de tanto 
acontecimento. Quero aqui agradecer pelas duas (02) ambulâncias, 
estou muito feliz por essa conquista, pelas reformas das Unidades 
Básicas de Saúdes, foram reformadas e agora ficou melhor para 
atender o povo. Aproveito para solicitar ao Sr. Presidente que seja 
enviado ofício ao executivo para que seja feito a iluminação pública 
do Distrito Baixa Fresca, Caboclo, Faustino, todos os sítios que 
estão necessitando desse serviço, e outro ofício para fazer 
restauração das estradas dos sítios que ainda não foram feitas. 
Parabenizo a senhora prefeita pela cedência do prédio que vai ser 
o hospital, posso falar que nosso município hoje tem um hospital 
municipal, um hospital de Jati, agradecer ao hospital que tem na 
cidade, não é do município mais sempre nos ajudou e graças a 



Deus sempre tem médicos. Só lembrando que o hospital paga 
anual um valor de cento e nove mil reais quatrocentos e quarenta, 
oito (109 mil 448 reais). Oito (08) salários mínimos mensais, esse 
valor que é pago daria para fazer outra coisa, agradecer pelo tempo 
que nós usamos o hospital. Mais uma vez parabenizo a senhora 
prefeita pelas conquista. Desejo a todos uma ótima semana, muito 
obrigado pela atenção. Retomando a palavra, o Sr. presidente 
agradece a presença de todos, desejo boa noite ao público que nos 
assisti. Quero agradecer e parabenizar o executivo pela aquisição 
dessas duas ambulâncias, parabenizo á senhora prefeita pelas 
reformas das Unidades Básicas de Saúde. Estou muito feliz pela 
grande conquista do hospital, vamos ter um hospital do município. 
Deus abençoe a todos, desejo uma ótima semana, e diz que foi 
uma satisfação recebe-los nesta Casa Legislativa. E como nada 
mais havia ' a trar, declarou encerrada a sessão. Eu 

'; 	Vf  , av  jÉrVinícius Santos Dantas de Araújo, 
secretário designado, man.ei 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-PRESIDENTE) -'- 

-VINÍCIUS SANTOS DANTAS DE ARAÚJO (10  SECRETÁRIO) 

•CICERO NUNES DINIZ (20  SECRETÁRIO) 

• CICERO MOREIRA BARRETO 	  

 

• JOSÉ ARIMATEIA JUSTINO DOS SANTOS 

•JESOALDO PEREIRA DA SILVA 	 

'FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS 

'RONIVALDO ANTONIO DE SOUZA 


