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ATA DA SEGUNDA 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 10 dias do mês de agosto do ano de 2021, ás 19:00 horas, na 
Sala das Sessões, realizou-se a segunda Sessão Ordinária do 
Segundo período Legislativo do ano de 2021, desta Câmara 
Municipal. Compareceram os seguintes Vereadores: 
José Witse 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 pediu para 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." Projeto 
de indicação n°. 001/2021. "Que cria o programa Municipal de 
incentivo ao esporte e lazer e dá outras providências". Ofício 
n°.1412021-Secretaria de obras e planejamento. "Assunto: plano 
de sustenta bilidade do empreendimento referente a construção da 
quadra poliesportiva no Assentamento Baixa Grande, Jati/CE." O 
Sr. presidente informou que o projeto de indicação n°. 001/2021, 
criado pelo vereador Vinícius Dantas, ficará em apreciação na casa 
legislativa e será colocado para votação na próxima sessão. Dando 
continuidade aos trabalhos e cumprindo ás deliberações legais e 
regimentais da casa Legislativa, o Sr. Presidente colocou em 
votação o Projeto de lei complementar n°. 009/2021, onde 



primeiramente, o Sr. Presidente despachou para que as Comissões 
Permanentes da casa deliberassem acerca do projeto, o qual foi 
realizado, e as Comissões Permanentes da casa emitiram parecer 
favorável á aprovação do Projeto e, na ordem do dia, o projeto foi 
posto em votação em plenário, o qual obteve o seguinte resultado: 
Vinícius Santos Dantas de Araújo (SIM), vereador Cícero Nunes 
Diniz ('SIM), vereador Cicero Moreira Barreto (SIM), vereador 
José Arimateia Justino dos Santos (SIM), vereador Jesoaldo 
Pereira da Silva  (NÃO),  vereador Francisco Alves de Medeiros 

vereador Ronivaldo Antonio de Souza ('SIM), vereadora 
Valma Maria Gomes da Silva (SM1). Ficando assim, o Projeto de 
Lei complementar n°. 009/2021 aprovado por Sete (07) votos 
favoráveis e um (01) desfavorável. E por fim, o Projeto de emenda 
á lei complementar n°. 029/2021, foi posto em votação em 
plenário, o qual obteve o seguinte resultado: Vinícius Santos 
Dantas de Araújo  (SIM),  vereador Cícero 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, o Projeto de Emenda á Lei 
complementar n°. 029/2021 aprovado por unanimidade dos votos 
presentes. Prosseguindo á 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, Paulinho, Dony Silva e João. Começo minhas 
palavras agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de 
estarmos aqui hoje, todos bem e com saúde, diante desse momento 
que estarmos enfrentando que é essa pandemia. Fiquei um pouco 
triste em relação a sessão de hoje que iria ser transmitida, não foi 
como desejamos, e que venhamos dá esclarecimento e explicação 
porque não aconteceu. Parabenizo todos os colegas vereadores, 
cada um trabalha e procura melhorias para o povo, acredito eu que 
esse projeto que foi aprovado para as sessões serem transmitida 
vai valer a pena, porque a população vão vê o que fazemos, 
debatemos e aprovamos nessa casa, muitas das vezes corre 



boatos nas ruas que vereador não faz nada, e aqui nessa casa 
acontece totalmente diferente, realmente trabalhamos e procuramos 
melhorias para o povo. Mais uma vez com relação a contratação 
dos especialista na área da saúde, somos cobrado nessa parte, e o 
que mais estar sendo cobrado é: fonoaudiólogo, gastro, psiquiatra, 
pediatra e ginecologista, que até então não foi contratado, peço 
agilidade na contratação desses profissionais, porque o povo 
precisa. Foi pregado em campanha que esse ano seria um ano da 
saúde, como também agora já na prática do exercício que seria ano 
da saúde, já se passou sete (07) meses de mandato, estar na hora 
de começar a resolver porque a população cobra muito. Com  
relação á seleção pública, venho sempre batendo nessa tecla, nós 
devemos destacar a necessidade de ser feito, porque já cobrei 
muito aqui nessa casa em relação a seleção pública, porque 
emprego deve ser mediante esforço, estudo, dedicação e não por 
apadrinhamento político, e o que eu entendo, que a senhora prefeita 
falou foi que não poderia colocar pessoas dentro de uma sala de 
aula para fazer uma prova nessa pandemia, mais algumas coisas já 
estão se flexibilizando, então que seja elaborando um plano para 
que possa ser feita essa seleção ou concurso público, porque o 
pessoal cobra muito aqueles que estuda e batalha, para que assim 
possam se destacar também tanto no seu trabalho como no serviço 
na cidade. Vamos se organizar para que na próxima sessão seja ao 
vivo, agradeço muito aos nobres colegas vereadores que 
abraçaram esse projeto, se Deus quiser cada vez mas vamos 
mostrar transparência ao povo de Jati, porque eles estão cobrando, 
e esse é nosso papel nessa casa. 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 
público presente, meu irmão Paulinho e Dony Silva. Em primeiro 
lugar peço oração a cada vereador em favor de uma pessoa muito 
especial do Sítio Balsamo, considero ela como uma irmã, fomos 
criados juntos, peço a todos que orem a favor de Ana de Luiz Baião, 
estar passando por problemas de saúde, que Deus venha restaurar 
sua saúde, Deus vai abençoar e da tudo certo. Parabenizo o 
vereador Vinícius pelo seu projeto, pelo seu destaque, é um projeto 
de grande relevância para o Município. Sobre o carro pipa estamos 
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sempre cobrando e correndo atrás para ajudar o povo, vou relatar o 
que aconteceu hoje que mi emocionou muito, um senhor do Sítio 
Balsamo, pegou na minha mão e levou até a cisterna da casa dele 
para mostrar que estava vazia, não tinha água, ele mim pediu até 
pelo amor de Deus para resolver esse problema, fiquei triste, 
porque aqui continua essa água do carro pipa mal distribuída, o 
povo precisa, isso já vem de muito tempo acontecendo essa 
situação, gostaria muito que fosse filmado para o povo vê o que 
cobramos, é muito triste vê uma situação dessa, acredito que vai 
ser muito bom as sessões serem ao vivo. Parabenizo a todos os 
vereadores pelos pedidos que sempre fazem e pelo esforço. Desejo 
a todos uma ótima semana, muito obrigado pela atenção. Fez uso 
da palavra o Vereador Cicero Moreira Barreto desejando boa noite 
ao Sr. Presidente, aos nobres colegas vereadores, público presente, 
Paulino e Dony Silva. Primeiramente agradecer a Deus por 
estarmos aqui todos com saúde. Parabenizo o vereador Vinícius 
pelo projeto destinado ao esporte. Desejo saúde a Ana, que Deus 
possa restaurar sua saúde. Parabenizo a senhora prefeita pela 
viagem, foi atrás de melhorias para o município, quero parabenizar 
todos os secretários por estar sempre a nossa disposição e sempre 
procurando nos ajudar. Referente a quadra poliesportiva, estou 
muito feliz que vão concluir, é uma grande conquista para o povo 
daquela região. Deus abençoe a todos, desejo uma ótima semana, 
meu 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 e Dony Silva. Primeiramente agradecer a Deus por 
mais uma oportunidade de estarmos reunidos com saúde. Inicio 
minhas palavras agradecendo ao secretário de obras João Pedro 
pelo envio do ofício, parabenizo o vereador Vinícius pelo projeto 
destinado ao esporte, agradecer a senhora prefeita por estar 
procurando melhorias para o município, desejo sorte, que ela venha 
conseguir algo para nosso município. Agradeço também ao 
engenheiro de obra da estrada da Carnaúba, agradeço a meu irmão 
Dr Ediceu sempre estar pronto pra mim ajudar e ajudar o povo. 
Cobro mais uma vez os profissionais na área da saúde, peço 
encarecidamente que seja contratado esses profissionais, o povo 



precisa e sempre cobra dos vereadores. Desejo saúde a todos, 
muito obrigado pela atenção. Fez uso da palavra o Vereador 
Jesoaldo Pereira da Silva desejando boa noite ao Sr. presidente, 
aos colegas vereadores e público presente. Inicio, agradecendo ao 
poderoso Deus por mais uma semana, que Deus possa abençoar 
os jatienses e o mundo inteiro. Parabenizo o vereador Barreto pela 
construção da quadra poliesportiva no Assentamento, parabenizo 
também o vereador Vinícius pelo projeto do esporte, estou aqui 
para ajudar, é um projeto de grande importância para o esporte e 
para o município, acredito que todos os amantes do esporte vão 
gostar desse projeto. Sobre as sessões serem ao vivo, se Deus 
quiser na próxima sessão vai ser transmitida e vai da certo. Com  
relação a meu voto ser contra no projeto que institui o auxílio 
combustível aos secretários municipais, votei contra porque não 
acho justo o valor do auxilio, porque as coisas estão tudo caro, 
inclusive o combustível, se um secretário sair de Jati a Juazeiro 
gasta esse valor do vale todo, não sou de acordo com esse valor, 
por isso votei contra, estou justificando meu voto. Desejo a todos 
saúde, uma ótima semana, meu muito 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, João, Dony Silva e 
Paulinho. Agradecer ao Senhor secretário de obra pelo envio do 
ofício, parabenizar e agradecer a senhora prefeita por estar 
correndo atrás de melhorias para o município, parabenizo o 
vereador Vinícius pelo projeto. Agradeço a todos os secretários que 
sempre estão a nossa disposição e sempre procura nos ajudar 
quando precisamos, quero agradecer também pelo asfalto que 
estão fazendo na cidade. Ademais, desejo a todos uma ótima 
semana, obrigado pela atenção. Fez uso da palavra o Vereador 
Ronivaldo Antonio de Souza desejando boa noite ao Sr. 
presidente, aos colegas vereadores, funcionários da casa, João, 
Dony Silva e Paulinho. Primeiro lugar desejar sorte a senhora 
prefeita, estar procurando benefícios para o município, não é fácil, 
acredito que dará certo, ela é uma pessoa batalhadora, forte, 
guerreira e muito persistente, sei que viajou a capital, foi a Fortaleza 
para cobrar e trazer melhorias para o município. Aproveito para 



fazer referencia ao vereador Vinícius pelo seu projeto, projeto esse 
muito importante para o esporte. Parabenizo o colega vereador 
Cicinho pelas palavras, o colega vereador estar coberto de razão. 
Aproveito o ensejo para falar sobre a escola do Distrito Carnaúba, 
amanhã darão inicio a reforma da escola, parabenizo a senhora 
prefeita e agradeço pela reforma do Posto de Saúde do Distrito 
Carnaúba, ficou muito bonito e melhorou bastante a aparência. 
Ademais desejar a todos uma ótima semana, muito obrigado pela 
atenção de todos. Fez uso da palavra a Vereadora Valma Maria 
Gomes da Silva desejando boa noite ao Sr. Presidente, aos 
colegas vereadores, Dony Silva, João e Paulinho. Primeiro lugar 
quero agradecer a Deus por estarmos aqui novamente reunidos 
todos com saúde, diante das situações que venhamos enfrentado, 
só tenho a agradecer a Deus pela nossa saúde. Agradecer a 
prefeita que sempre que falamos com ela, pedi aos secretários para 
resolver o problema, sempre quando ligo para ela mim atende, 
mando mensagem ela responde, as vezes demora para responder, 
mas assim quando pode retorna a mensagem, ela tem seus 
compromissos e outras obrigações, entendo a parti dela. 
Parabenizo todos os secretários, sempre estão a disposição para 
nos ajudar, quando procuro eles sempre estão pronto para ajudar a 
todos. Parabenizo o vereador Vinícius pelo projeto referente ao 
esporte, projeto muito importante para os jovens e para aqueles que 
gosta de esporte. Agradeço e parabenizo a gestão pelas reformas 
dos postos de saúde, e da praça da cidade. Desejo a todos uma 
ótima semana, meu muito obrigado pela atenção. Retomando a 
palavra, o Sr. Presidente agradece a presença do público presente, 
quero agradecer a presença de Paulinho, Dony Silva e João, 
venham sempre a essa casa, aqui a casa é do povo. Parabenizo o 
vereador Vinícius pelo projeto do esporte, é um projeto de grande 
importância para o município e para o esporte. Agradecer a senhora 
prefeita pela ida até a Fortaleza, foi correr atrás de melhorias para 
nosso município, desejo sorte para que ela consiga o que foi atrás. 
Quero comunicar para todos que na próxima sessão se Deus quiser 
vai ser transmitida, aconteceu alguns imprevistos, na próxima 
sessão será ao vivo. 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 .ratar, 7declarou encerrada a sessão. Eu 

c. 	  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)!\fr"- 	- 

•VALMA MARIA GOMES DA SILVA (VICE-PRESIDENT 
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-VINÍCIUS SANTOS DANTAS DE ARAÚJO (10  SECRETÁRIO) 	  

•CICERO NUNES DINIZ (20  SECRETÁRIO) 

• CICERO MOREIRA 

• JOSÉ ARIMATEIA JUSTINO DOS SANTOS 	 

•JESOALDO PEREIRA DA SILVA 

'FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS/21 
 (-(3 c- 	Cve-s (Ib) 

'RONIVALDO ANTONIO D 


