
Aos 21 dias do mês de Setembro do ano de 2021, ás 19:00 horas, 
na Sala das Sessões, realizou-se a sétima 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 ao Secretário da casa para que 
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 o seguinte 
projeto de lei: Projeto de lei do legislativo n°. 001, de 14 de 
setembro de 2021. "Que dispõe sobre a denominação de 
nomenclatura de avenida na sede do município de Jati-CE." Dando 
continuidade aos trabalhos e cumprindo ás deliberações legais e 
regimentais da casa Legislativa, o Sr. Presidente colocou em 
votação o Projeto de lei do legislativo n°. 001/2021, onde 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 (SIM), vereador Francisco 
Alves de Medeiros (SIM), vereador Ronivaldo Antonio de Souza 

7 	(SIM), vereadora Valma Maria Gomes da Silva ('SIM). Ficando 
assim, o Projeto de Lei do legislativo n°. 001, de 14 de setembro de 
2021, aprovado por unanimidade dos votos. Em seguida, o Sr. 
Presidente, solicitou que o secretário da casa fizesse a leitura do 
restante do expediente. Na oportunidade, o secretário da casa fez a 
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leitura do ofício n°. 074/2021, enviado pela secretaria de Saúde, 
dando informações e mostrando transparência nas ações 
desenvolvidas. Leitura do pedido de requerimento, feito pelo 
vereador Francisco Alves de Medeiros, solicitando informações a 
empresa CAGECE, sobre a falta de abastecimento de água nas 
ruas da cidade de Jati-CE. E por fim, leitura do projeto de indicação 
n°. 001 de 21 de setembro de 2021 .'Que dispõe sobre a publicação, 
na internet, da lista de espera dos pacientes que aguardam por 
consultas (discriminadas por especialidade), exames e intervenções 
cirúrgicas e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede 
pública de saúde do município, e dá outras providências". O Sr. 
presidente informou que o projeto de indicação n°. 001/2021, de sua 
autoria, ficará em apreciação na casa legislativa e será colocado 
para votação na próxima sessão. 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, público aqui presente, meu boa noite ao povo 
que nos assisti pelas redes sociais. Agradecer primeiramente pela 
oportunidade de estarmos aqui hoje todos reunidos, debatendo os 
anseios de toda população Jatiense. Parabenizo o Sr. presidente 
pela iniciativa desse projeto, devemos lutar por transparência nessa 
casa, isso que tenho feito nessa casa, lhe parabenizo e pode contar 
com meu apoio, projeto de grande valia. Quero aqui comunicar a 
meu colega vereador Naldo com relação a esse ofício que 
estamos enviando junto, a respeito de informações da CAGECE, na 
ineficácia do abastecimento de água em algumas localidades do 
nosso município, haja vista que estamos passando por dias quentes 
e a falta d'água prejudica a vida da população, esperamos que 
venha ter uma resposta logo para que possa ser resolvido essa 
problemática. Sr. Presidente já enviei ofício com relação as redes 
da areninha, ainda não tive resposta quando vai ser feito, até que 
período vai ser feito a aquisição desse material para que os 
desportista tão logo possa estar desfrutando desse patrimônio em 
nosso município, gostaria que o Sr. presidente visse essa situação 
para que possamos saber se já tem alguma data com a questão do 
emborrachamento na lateral da areninha que vai precisar ser feito 



para que não ocorra problema futuros. Gostaria de falar sobre um 
ofício que já enviei também, com relação ao calçamento da rua 
Belarmina, e assim, agora nada mais do que justo ser feito, já 
comuniquei ao executivo, nada mais justo que esse serviço seja 
feito, já que o hospital vai ser ali onde hoje é o presidio, que seja 
feito o calçamento para temos uma maior acessibilidade, que seja 
feito com urgência tanto o calçamento, assim também o asfalto, 
para melhor atender a população. Gostaria de parabenizar as ações 
que foi enviado a essa casa, sobre a questão de transparência, com 
o que foi feito na área da saúde, parabenizar o poder executivo e 
cobrar mais uma vez ás especialidades, estamos finalizando o mês 
de setembro e tem uma policlínica a ser inaugurada e mostro aqui o 
interesse do público, tanto nós vereadores vem cobrando com 
relação a essas especialidades que agora possa ser efetivado. 
Agradeço 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, ao 
povo que nos assisti na cidade e nas áreas vizinhas. Quero 
agradecer inicialmente por mais uma oportunidade, por mais uma 
reunião todos com saúde. Parabenizo a equipe de vacinação, estive 
mi vacinando com a 21  dose, uma equipe muito boa. Gostaria de 

j 	pedir ao Sr. Presidente mais uma vez, que seja enviado ofício ao 
executivo, sobre aquela localidade do sítio Cardoso, que no 
período de chuva não da para passar ninguém, os estudantes falta 
a escola porque o carro não passa para o outro lado, peço também 
que a máquina vá para região do sítio Caboclo, passaram a 
máquina na região do sítio Balanças e não passaram lá, estar 
necessitando mesmo que seja passado a máquina porque tem 
muita trepidação. Desejo uma ótima semana a todos vocês, Deus 
abençoe a todos, meu 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, público presente e ao público que estão nos acompanhando 
pelas redes sociais. Parabenizo a secretaria de saúde pela 
transparência. Deixo meus parabéns a todos que estão fazendo a 
vacinação. Parabenizo ao Sr. presidente pela iniciativa do projeto, 
um projeto de grande valia principalmente para o pessoal do sítio 
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pelas redes sociais. Parabenizo o Sr. Presidente pelo projeto, 
projeto louvável. Sobre o pedido de ofício que eu fiz e o vereador 
Vinícius também fez, não justifica a CAGECE com uma grande 
estrutura estar deixando as ruas do município sem água, haja vista 
que é paga a água e muito bem pago, deveria ter um atenção maior 
para essa situação. Agradeço a secretaria de saúde pelo envio do 
ofício. Agradeço a todos os colegas vereadores pelo apoio do 
projeto, em meu nome e em nome da família Rocha deixo meus 
agradecimentos. Agradeço a Deus por estarmos novamente 
reunidos na casa todos com saúde, 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, aos colegas vereadores, povo que estão nos 
assistindo pelas redes sociais. Parabenizo a secretaria de saúde 
pela transparência. Falo para o pessoal da zona rural que a 
máquina já estar trabalho, acredito que a máquina logo vai estar 
fazendo o serviço do sítio Caboclo e nos outros que não foram 
feitos ainda. Parabenizo o Sr. Presidente pelo projeto, projeto muito 
importante e vai ter transparência. Deus abençoe a todos meu 
muito obrigada pela atenção. Retomando a palavra o Sr. Presidente 
deseja 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  "yt/(T'( 	 iajVinícius 
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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