
ATA DA SEXTA 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 14 dias do mês de setembro do ano de 2021, ás 19:00 horas, 
na Sala das Sessões, realizou-se a Sexta 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 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". O Sr. Presidente informa 
que o projeto do legislativo n°. 001, ficará 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 n0.0528/2021pmJPTR enviado pela promotoria de justiça, 
solicitando informações. Por fim, Pedido de requerimento 
parlamentar do vereador Jesoaldo Pereira da Silva. 	Na 
oportunidade, o Sr. presidente agradece a presença do senhor 
Casão Dantas e a presença dos alunos da escolinha Revelação. 
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. Quero 
agradecer a presença de meu amigo Casão Dantas, agradeço a 
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presença do público aqúi presente, venham mais vezes a essa casa 
aqui é a casa do povo. Nessa oportunidade, gostaria de destacar o 
desempenho excepcional da seleção jatiense de futsal no 8° 
Campeonato Metropolitano de Futsal do Cariri em Juazeiro do 
Norte. Trata-se de uma equipe formada, majoritariamente, por 
jovens talentosos e que têm um futuro brilhante pela frente. Para 
mim é motivo de orgulho estar representando minha cidade em 
campeonatos por aí a fora e mais ainda com o nosso próprio time, 
sendo este formado por filhos de Jati. Quero destacar, ainda, e 
agradecer à Prefeitura Municipal pelo apoio e disponibilidade, 
saibam que estaremos lutando cada vez mais, para levar o nome da 
nossa cidade por onde formos. É importante frisar que o uniforme 
utilizado pela nossa equipe foi doado ainda em vida pelo nosso 
eterno amigo e vice prefeito Rogério Couto, que sempre presou 
pelo desenvolvimento e notoriedade do esporte em Jati, sempre 
acompanhando e torcendo pelo melhor para nossa cidade. 
Portanto, tudo isso nos mostra o quão importante é investirmos 
nessa geração e nas próximas, tanto em relação à educação como 
também no incentivo à prática esportiva. É necessário lembrar que 
aqui em Jati temos um projeto de extrema relevância para o 
fomento da prática esportiva, que é a Escolinha Revelação, projeto 
esse, idealizado e organizado pelo nobre Casão, que tem trazido 
para muitos jovens a expectativa de uma vida melhor através do 
futebol. Venho aqui para dizer que estou à disposição para que 
possamos buscar parcerias e assim alavancar ainda mais esse 
excelente projeto. Contem sempre conosco. Gostaria de destacar a 
iniciativa de trazer o Caminhão do Cidadão, que visa atender parte 
da necessidade da população jatiense em relação a emissão de 
documentos. Nós trouxemos essa necessidade à essa casa e 
ressaltamos a importância desse serviço para os cidadãos. Mesmo 
havendo a limitação de pessoas por dia, será de grande valia esse 
trabalho. Por isso continuaremos lutando para que esse serviço 
retorne de forma efetiva. Outro pleito que foi trazido a esta casa por 
mim foi a situação das rodovias vicinais do município de Jati, que 
estavam muito deterioradas, as quais já estão sendo reparadas pela 
Prefeitura Municipal. Essas estradas são fundamentais para a 
população jatiense que reside na zona rural, portanto, é mais um 
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trabalho que meréce destaque. Esperamos que todas as 
localidades da zona rural do município sejam beneficiadas por esse 
trabalho. Por isso, continuaremos buscando meios de atender os 
anseios dos cidadãos. Gostaria de encerrar minhas palavras, 
parabenizando o vereador Francisco Alves de Medeiros pela 
iniciativa do projeto, pode contar com meu apoio, ao grande Doutor 
Eusébio Rocha, uma homenagem merecida. Obrigado pela atenção 
de todos. 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 bem e com saúde. 
Parabenizo o vereador Naldo pelo projeto, pode contar com meu 
apoio, Eusébio foi uma pessoa muito querida pelo povo de Jati. 
Estive na região do Sítio São Francisco e no Sítio Balanças, já 
estão fazendo as estradas, quero aqui parabenizar os meninos que 
estão trabalhando naquele serviço, estão fazendo um ótimo 
trabalho. 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, vereadora Valma, público aqui presente e todos que 
estão nos assistindo pelas redes sociais. Agradeço a presença dos 
meninos que estão aqui, e parabenizo a Casão pelo trabalho que 
vem fazendo com essas crianças. Parabenizo o vereador Naldo 
pela iniciativa do projeto, parabenizo também o vereador Jesoaldo 
pelo pedido de requerimento. Solicito ao Sr. Presidente que seja 
enviado ofício ao executivo para que seja feito recuperação das 
estradas do Sítio Sabonete e colocar bueiros nas passagem de 
águas. Agradeço a Deus por estarmos todos reunidos, 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, 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. Inicio parabenizando o esporte da nossa cidade 
estar tendo grande destaque, esporte é saúde só traz coisas boas. 
Quero aqui fazer um agradecimento por um ato que aconteceu essa 



semana, do nosso equeno Maciel que reside no sitio Cabeça do 
Boi, passando por uma necessidade de uso de uma cadeira de 
roda, as pessoas se consolidaram e fizeram uma campanha e em 
tão pouco tempo foi conseguido a quantia, em nome daquela família 
eu agradeço a todos que ajudaram, agradeço em especial a 
vereadora Valma que estava a frente dessa campanha ajudando. 
Faço um pedido ao Sr. Presidente que seja enviado ofício ao 
executivo para que seja feito uma vistoria nos terrenos e prédios 
públicos no Distrito Carnaúba em termo de documentação, para que 
esses mesmo venham servi para outras coisas. Esses dias 
ultimamente tenho ido a garagem dos transportes, percebi que estar 
faltando motorista na garagem, que seja feito contrato para esse 
serviço, estar tendo uma deficiência nessa parte. Continuando a 
cobrança a respeito da estrada da Carnaúba, a empresa parou 
novamente, não estão trabalhando, e fazendo serviço mau feito, 
sem sinalização, faço um apelo novamente para que seja tomado 
providencias. Parabenizo o vereador Naldo pelo projeto, uma 
homenagem merecida, família Rocha contribuiu muito para o 
crescimento e desenvolvimento do nosso município. Parabenizo o 
vereador Jesoaldo pelo requerimento, solicitando um Posto de 
Saúde para aquela Comunidade. Desde já agradeço pela 
oportunidade e atenção de todos. 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. Inicio parabenizando o pessoal que estão na linha de 
frente, estão fazendo um excelente trabalho. Essa semana veio 
uma nota feito por um jornalista, acho que da cidade de Juazeiro do 
Norte, falando que eu estava pedindo um hospital, eu sempre deixei 
bem claro que eu nunca fui a favor de construir um hospital em Jati, 
no meu ponto de vista já existi um hospital, já que ele falou no seu 
jornal, eu estou falando nas redes sociais, o que eu falei foi, que em 
Jati já existi um hospital de uma grande estrutura, o que estar 
precisando no hospital é de medicamentos, médicos e equipamento 
funcionando. No meu ponto de vista não estar precisando de 
hospital, agora se tiver um hospital com tudo que estão falando eu 
vou agradecer de mais, o povo estar precisando muito na área da 



saúde. Sobre a com'nidade da Vila Retiro, estão precisando de 
uma Unidade Básica de Saúde, porque algumas pessoas não tem 
condição de estar se deslocando daquela localidade. Aproveito para 
pedir a presença da senhora prefeita, é difícil de vê ela e o povo 
gosta de vê o prefeito da cidade. Agradeço a presença dos meninos 
que fazem o esporte, no meu ponto de vista não era pra ter extinta 
a secretaria de esporte, esporte é saúde. Sobre a praça pública da 
Rodoviária, começaram a construção mas não foi concluída e povo 
sempre cobra, por causa da poeira que estar fazendo naquele local, 
que o secretário de obra der uma fiscalizada. Parabenizo o 
vereador Naldo pela homenagem a Eusébio, uma homenagem 
merecida, um filho de Jati. Que o povo de Jati, de cada comunidade 
faça um grupo para procurar cobrar e procurar melhorias para sua 
comunidade, essa é a melhor forma de cobrar. Desejo a todos uma 
ótima semana 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, público 
aqui presente e ao público que estão nos assistindo ao vivo. 
Agradecer a Deus primeiramente por mais uma oportunidade de 
estarmos todos reunidos nessa casa. Primeiramente quero falar 
para meu amigo Barreto, lamentar hoje porque faz 5 anos que seu 
filho faleceu, estive presente na sua casa, momento muito difícil, 
você tem sua família, infelizmente é levantar a cabeça e seguir em 
frente. Sobre o esporte, Rogério sempre esteve presente no esporte 
de Jati, era um amante do esporte, deixou dois (02) ternos um (01) 
para a seleção e outro para os meninos, fico sem palavra, hoje 
muitos estão sentindo a falta de Rogério, não só a família mais 
algumas pessoas que ele sempre ajudava e nunca falou para nós 
que ajudava. Sobre meu amigo Eusébio, conheci ele, nunca tive 
aquela amizade grande, mais conheci grandemente Arlindo Rocha 
e Kael, até hoje são meus amigos, foram pessoas que contribuíram 
muito para a nossa cidade, e nada mais justo dessa homenagem. 
Kael pediu o meu apoio e o apoio dos colegas vereadores, 
homenagem justa, porque ele sempre ajudava o povo de Jati, 
quando alguém precisava de fazer alguma coisa em Fortaleza, ele 
sempre ajudava. Desde já quero agradecer o apoio de todos os 
nobres colegas a respeito do projeto que denomina o nome da 
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Avenida com o nome de Eusébio. Parabenizo a Casão pelo grande 
trabalho que vem fazendo com as crianças do nosso município, 
conte sempre com meu apoio. Por fim, agradece a atenção de 
todos. 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 minhas palavras são 
de agradecimentos, em nome de toda família de José Maciel, do 
Sítio Cabeça do Boi, no nome de seus pais, venho aqui agradecer 
a todos que contribuíram com a campanha que foi feito por as 
pessoas de Jati, lançaram essa campanha e graças a Deus deu 
certo. Nesse momento quero prestar minhas homenagem e deixar 
meus sentimentos a toda família de Monalisa, há quinze (15) dias 
atrás perdeu urna pessoa da gente. Prestar condolências á família 
da menina que faleceu hoje no Sítio Carnaúba, e também prestar 
minhas condolências ao nosso amigo correligionário o vereador da 
cidade de Penaforte Nenê, que perdeu sua filha, onde ontem fez 
quinze (15) anos de idade, teve uma morte trágica que para nós 
que somos pais e mães é uma dor muito triste, em nome da casa e 
dos senhores vereadores de Jati presto minhas homenagens ao 
nosso amigo que faz parte da Câmara Municipal de Penaforte. Falo 
para meu amigo Naldo, pode contar com meu apoio no projeto, 
porque é uma família que merece, a família de Arlindo Rocha tem 
muita história para se contar de Jati, nasceram e se criaram dentro 
de Jati, homenagem mais do que digna. Parabenizo o esporte de 
Jati, em nome do amigo Casão que estar a frente da Escolinha 
Revelação, que muito vem fazendo e mostrando o nome de Jati nas 
cidades circunvizinhas. Parabenizo o vereador Vinicius Dantas, 
juntamente com meu filho e os demais que estão fazendo parte no 
campeonato na cidade de Juazeiro e graças a Deus foram duas 
(02) vitórias. Estou a disposição de todos. Mais uma vez cobro o 
abastecimento do carro pipa, que seja feito esse serviço. Obrigado 
a todos pela atenção. Na oportunidade, o Sr. presidente facultou a 
palavra ao público para quem queira fazer uso. Fez uso da palavra 
o Senhor Casão Dantas desejando boa noite ao Sr. Presidente, 



nobres vereadores, público presente e ao povo que nos assisti. 

Agradecer primeiramente por estarmos aqui, todos com saúde e 

bem. Abro essa fala no nome do nosso amigo em homenagem a 

Rogério Couto, era uma pessoa amante do esporte, era um amigo e 

uma pessoa incentivadora, apoiador do nosso projeto, apoiador de 

nossa causa, então eu abro essa minha palavra em homenagem a 

Rogério. Falo para todos que essa é a terceira vez que piso nessa 

casa com mesmo proposito, não tenho partido como eu vim da 

outra vez, reitero essa mesma fala, não tenho partido, minha causa 

é aquela, jamais mim calarei até quando eu tiver força de defender 

a minha causa, em dependendo de que lado eu esteja, então 

alguns dias atrás venho tentando mi aproximar e ajudar esse 

projeto, a essas crianças que estão aqui presente, a cidade é 

pequena todos se conhecem. Elevo essas minhas palavras até ao 

Poder Executivo para que seja tomada alguma providencia com 

relação á escolinha Revelação, emiti um ofício dia 12 não obtive 

resposta, mandei mensagem não tive resposta, hoje torno a público 

e reitero, não tenho nada contra á gestão, parabenizo a gestão por 

algumas atitudes que é louvável, mais que a senhora prefeita venha 

ter uma atenção maior com o esporte e com esses meninos. Não 

estou pedindo nada para mi, graças a Deus eu tenho, estudei e 

Deus mi abençoou tenho meu trabalho, estou pedindo para eles. 

Em nome dos meninos da escolinha Revelação deixo meus 

agradecimentos. Retomando a palavra o Sr. Presidente agradece a 

presença de todos, e faia que foi uma satisfação recebe-los nessa 

casa legislativa. 	Como nada mais havia a tratar, declarou 

encerrada a sessão. Eu  //u72& 	27JÇ 	 1inícius  
Santos Dantas de Araújo, secretário designado, mandei lavrar á 

presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos 

vereadores presentes. 

-JOSÉ WILSE CAMPOS PEREIRA (pRESIDENTE)%:L.— 	---- 

•VALMA MARIA COMES DA SILVA (VICE-PRESIDENTE)- 

-VINÍCIUS SANTOS DANTAS DE ARAÚJO (10  SECRETÁRIO) 	  



•CICERO NUNES DINIZ ( 2° SECRETÁRIO 

• CICERO MOREIRA BARRETO 

• JOSÉ ARIMATEIA JUSTINO DOS SANTOS 

•JESOALDO PEREIRA DA SILVA 	 

-FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS 

•RONIVALDO ANTONIO DE SOUZA 	-. 


