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ATA DA QUINTA 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 31 dias do mês de agosto do ano de 2021, ás 19:00 horas, na 
Sala das Sessões, realizou-se a Quinta 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 foi feita a leitura do 
expediente, o qual consta protocolado para apreciação o seguinte 
Projeto de Lei: Projeto de Lei Municipal n°. 010/2021, de 27 de 
agosto de 2021. Que dispõe sobre o plano plurianual de governo 
do Município para o quadriênio 2022/2025". O Sr. Presidente 
informa que o projeto de Lei Municipal n°. 010/2021 ficara para 
análise e apreciação e posto em votação na próxima Sessão. Em 
seguida o Sr. presidente solicitou que o secretário da casa fizesse a 
leitura do ofício n°. 027/2021, da secretaria de Assistência Social. E 
Pedido de requerimento parlamentar do vereador Francisco Alves 
de Medeiros, e por fim, leitura das respostas dos pedidos de ofícios 
feitos pelos senhores vereadores. Dando continuidade 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, 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. Gostaria de trazer à 
discussão do plenário da câmara uma questão muito importante 
para a sociedade jatiense, que é a emissão das carteiras de 
identidade. Sabemos que o serviço está temporariamente suspenso 
e se faz necessário que tenhamos ao menos uma expectativa de 
retomada deste importante trabalho na nossa cidade, pois muitas 
pessoas estão se deslocando para outros municípios a fim de emitir 



    

suas carteiras de identidade. Diante disso, exponho um interesse 
público no sentido de sabermos se já tem uma data estimada para o 
retorno da emissão das carteiras de identidade em Jati. De igual 
modo senhor presidente, vamos ver a possibilidade junto a 
prefeitura da obtenção das redes da areninha, para que tão logo os 
desportistas possam está praticando esporte, haja vista que esporte 
é vida, esporte é saúde. Gostaria de encerrar minhas palavras 
esclarecendo a toda a população que estamos trabalhando para 
melhorar nossas transmissões, para que as reuniões dessa casa 
seja casa vez mais transparentes. Minhas palavras são essas, 
muito obrigado senhor presidente pela oportunidade, 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, boa noite ao pessoal que estão nos assistindo 
pelas redes sociais. Inicio minhas palavras agradecendo a Deus por 
mais uma por mais uma reunião, todos juntos e com saúde. Hoje eu 
não poderia deixar de parabenizar a secretaria de Assistência 
Social, parabenizo a Felipe que vem fazendo um belo trabalho, 
parabenizo a todos que fazem essa secretaria. Estou muito feliz e 
satisfeito, estive presente nas inaugurações junto com meus 
colegas vereadores, inaugurações das reformas dos Posto de 
Saúde, estou muito feliz pela comunidade do sítio Faustino, 
Caboclo e Barro Branco. parabenizo esses sítios que foram 
contemplados com uma ambulância, acredito que essa ambulância 
vai ajudar bastante o povo. Desejo uma ótima semana a todos, 
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. Inicio hoje, pedindo ao Sr. 
presidente que envie um ofício a COMPDEC do nosso município 
para eles enviarem uma documentação a Defesa Civil, para vê se 
consegui cesta básicas para as pessoas que estão em 
vulnerabilidade. Quero mais uma vez pedir outro ofício a respeito do 
Posto de Saúde do Distrito Baixa Grande, para que seja feito uma 
restauração na Unidade. Parabenizo a comunidade do Sítio 
Faustino pela aquisição da reforma da Unidade Básica de Saúde. 
Parabenizo a gestão pela entrega da ambulância no Distrito Baixa 
Grande, essa ambulância vai servi bastante para as pessoas 
daquela localidade. Parabenizo o secretário de Assistência Social e 
todos que fazem a secretaria, estão todos de parabéns pela 
transparência durante esses oito (08) meses. Essas são minhas 
palavras, muito obrigado pela atenção de todos. Fez uso da palavra 
o Vereador José Arimateia Justino dos Santos desejando boa 
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noite ao Sr. presidente, aos colegas vereadores, público aqui 
presente e ao povo que nos assisti. Hoje quero agradecer a Deus 
por mais uma reunião, por estarmos juntos debatendo assuntos e 
cobrando o direito do povo. Quero agradecer o Sr. presidente por 
atender nossos pedidos e em relação a estrada da Carnaúba. 
Quero aqui mais uma vez pedir ao Sr. Presidente que seja enviado 
ofício ao executivo para construção de duas ( 02) lombadas para a 
rua São Joaquim, é um local muito movimentada, essa lombada 
servira para diminuir a velocidade dos automóveis. Cobro mais uma 
vez a restauração da iluminação pública do Distrito Carnaúba, tem 
que ser tomada uma providência a mais rápida possível. 
Parabenizo meu amigo Felipe pelo belo trabalho que vem fazendo 
junto com sua equipe, parabenizo o Oras e a lranilda também, estão 
fazendo um belo trabalho. Por fim, agradece a 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. Primeiramente agradecer a Deus por mais 
um dia, e por mais uma semana. Sobre a iluminação pública desde 
o mês de janeiro que nós vereadores cobramos, eu gostaria de 
saber o motivo pelo qual não foi feito ainda, eu peço ao Sr. 
presidente que envie ofício no meu nome para saber o motivo, isso 
não justifica todos esses meses e não ter feito esse serviço. Bato 
na mesma tecla mais uma vez, a respeito das estradas, ainda não 
foi feito a restauração das estradas, o povo cobra bastante. Sobre o 
carro pipa, o povo estão passando cedo, e não vão deixar água 
para o povo. Essas respostas de ofícios não mi convence em nada, 
o que o povo que vê é ação, que venha mudança e ajuda para o 
povo. 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 público que estão nos assistindo ao vivo. Agradecer a 
Deus primeiramente por mais uma oportunidade de estarmos todos 
reunidos nessa casa. Parabenizo o Distrito Assentamento que foi 
contemplado com uma ambulância, uma região muito sofrida, 
agradecer e parabenizar porque povo daquela localidade merece. 
Quero agradecer ao secretário de Assistência Social Felipe, pelo 
envio do ofício, parabenizo toda a sua equipe. Quero falar de um 
comentário de um cidadão, que não é de Jati e fez um vídeo e falou 
de nós vereadores era algo que não somos, não teve um pingo de 
respeito pela cidade, ele atingiu todos os nove (09) vereadores, não 
atingiu apenas um (01) mais todos. Ademais desejar a todos uma 
ótima semana. Fez uso da palavra o Vereador Ronivaldo Antonio 
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aos nobres colegas vereadores, funcionários do poder legislativo e 
ao público que estão nos assistindo. Hoje Sr. Presidente, minhas 
palavras vão ser bem poucas, eu inicio pedindo e gostaria que o Sr. 
presidente enviasse um requerimento a senhora prefeita a respeito 
das estradas, haja vista que o inverno se aproxima e a nossa 
situação estar feia, estamos em uma região onde vamos ficar 
ilhados, assim, como o pessoal do Macaúba ficaram por três (03) 
meses, então Sr. Presidente, tem muito material na estrada da 
Carnaúba, onde resolve o problema das estradas. Sobre a questão 
da iluminação pública do Distrito Carnaúba, é um negócio fora do 
comum, na praça tem apenas duas (02) lâmpadas ascendendo, e 
enquanto isso o povo pagando a iluminação pública, a algum tempo 
quando era a empresa Coelce, ficou para o município fazer o 
concerto e restauração da iluminação pública, essa parte ficou para 
o município. Quem paga a taxa de iluminação pública é o povo, ou 
que esteja ascendendo ou não sempre vem a taxa na conta de 
energia do cidadão, sei que não é fácil, mais a situação estar difícil, 
se fosse possível trocar logo, e trocar tudo seria ótimo. Essas são 
minhas palavras e apelo, desejo a todos uma ótima semana, meu 
muito obrigado pela atenção. Fez uso da palavra a Vereadora 
Valma Maria Gomes da Silva desejando boa noite ao Sr. 
Presidente, aos colegas vereadores, público aqui presente e ao 
povo que estão nos assistindo pelas redes sociais, meu boa noite. 
Primeiro lugar quero agradecer a Deus por mais um dia de vida e 
por estarmos aqui mais uma vez defendendo os direitos do povo. 
Hoje quero parabenizar a senhora prefeita pela reforma do posto 
de Saúde do Distrito Carnaúba, ficou bonito e muito aconchegante, 
parabenizo também pela entrega da ambulância. Também 
parabenizo pela reforma do Posto de Saúde do Sítio Faustino, 
aquela população merece muito mais. Faustino, Barro Branco II e 
Sítio Caboclo, fiz o compromisso com a Senhora prefeita, não fiz o 
compromisso sozinha, fiz junto com ela e os demais vereadores que 
estavam lá presente, os vereadores Cicinho, Teteia e Barreto. Hoje 
foi uma satisfação para mi entregarmos no Distrito Baixa Grande 

 	uma ambulância. Quero aqui dizer aos nobres colegas vereadores, 
que nós vereadores estamos trabalhando para o povo, aqueles que 
vem de fora nos atingir é aqueles que não nos conhece, então isso 
ai pra mi eu não dou a mínima atenção, porque o que vem de baixo 
não mi atinge, o que eu mesmo quero dizer a vocês e a população 
de Jati, que eu tenho conhecimento, tenho caráter e personalidade 
de assumir o compromisso que fiz com o povo de Jati, e venho a 
cada dia trabalhando para o povo de Jati, onde prometi em todos as 
rninhas campanhas políticas. Falo para o povo, a hora que 



procurarem Valma estou aqui para ajudar e resolver, o que eu não 
puder resolver, o que for do meu alcance, porque dependo também 
das autoridades maiores que eu, mais sempre procuro resolver no 
que no que for preciso. Quero parabenizar uma pessoa que veio 
para a Assistência Social chamado Felipe, esse menino vem 
desenvolvendo muito bem as ações do nosso município, ele 
juntamente com toda sua equipe estão de parabéns. Por fim, 
agradece. Retomando a palavra o Sr. Presidente agradece a 
presença de todos, e fala que foi uma satisfação recebe-los nessa 
casa legislativa. Como nada mais ;avia a1tratar, declarou 
encerrada a sessão Eu / 	 zJintcius 
Santos Dantas de Araújo, secretário designado, mandei lavrar á 
presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos 
vereadores presentes. 
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