
ATA DA TERCEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PRIMEIRO 
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. 

Ao 01 dia do mês de Junho do ano de 2021, ás 20:40 horas, na 

Sala das Sessões, realizou-se a Terceira Sessão Extraordinária do 

Primeiro 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, Cicero Nunes Diniz, Cicero Moreira Barreto, 
José Arimatela Justino dos Santos, Jesoaldo Pereira da Silva, 
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 do expediente o qual consta protocolado para 

apreciação os seguintes Projetos de Lei: Projeto de Lei n°. 
006/2021. Que institui o programa Conectando o saber de fomento 

ao acesso á internet por famílias legalmente pobres, segundo 

parâmetros legais e taxativos insculpidos no Cadastro Único, no 

intuito de garantir que os jovens em idade escolar mantenham 

assiduidade e bom desempenho ante á nova formação de ensino 

imposta pela pandemia (EAD). Projeto de Lei do Legislativo n°. 

002, de 01 de junho de 2021. Que dispõe sobre a inclusão no 

plano Municipal de Vacinação contra o SARV-COV-2 (Covid-19), 

todos os pais, tutores e cuidadores de pessoas com doença 
intelectuais". Requerimento n°. 003/2021. Solicitação de compra 

de aquisição de equipamentos de proteção individual EPI para 

funcionários que trabalham na linha de frente do Covid-19 e 

agentes de saúde". Na oportunidade, o Sr presidente informa a 

todos que o vereador Francisco Alves de Medeiros não 

comparecerá a sessão, sua falta foi justificada. Dando continuidade 

aos trabalhos e cumprindo ás deliberações legais e regimentais da 

casa Legislativa, o Sr Presidente colocou em votação o Projeto de 
Lei N°. 006/2021, o qual obteve o seguinte resultado: Vereador 

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 Ronivaldo Antonio de Souza 

(SIM), vereadora Valma Maria Gomes da Silva (SIM). Ficando 

assim, o Projeto de Lei N°, 006/2021 aprovado por todos presentes. 

Em seguida, o Sr Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 

N°.002/2021, o qual obteve o seguinte resultado: Vereador 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 Ronivaldo Antonio de Souza (SIM), 

vereadora Valma Maria Gomes da Silva (SIM). Ficando assim, o 

Projeto de Lei N°. 002/2021 aprovado por todos presentes. E por 

fim, o Sr Presidente colocou em votação o Requerimento n°. 

003/2021, o qual obteve o seguinte resultado: Vereador 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 Ronivaldo Antonio de Souza (SIM), 

vereadora Valma Maria Gomes da Silva (SIM). Ficando assim, o 

requerimento n°. 003/2021 aprovado por todos presentes. 

Prosseguindo 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 e funcionários da casa. 

Primeiramente, Parabenizo o colega vereador Ronivaldo pelo 

projeto, projeto esse de grande importância. Parabenizo o vereador 

Naldinho pela iniciativa do requerimento, pedido muito importante e 

louvável, parabenizo a gestão também pelo projeto, acredito que vai 

melhorar bastante para os alunos que não tem internet para fazer 

suas atividades. Desejo saúde a todos, obrigado pela atenção. Fez 

uso da palavra o vereador Cícero Nunes Diniz, desejando boa 

noite ao Sr. Presidente, colegas vereadores e funcionários da casa. 

Parabenizo o vereador Ronivaldo pela iniciativa do projeto, um 

projeto de grande importância para o município. Parabéns o 

vereador Naldinho pelo requerimento, parabéns a senhora prefeita 

pelo projeto. Deus abençoe a todos, obrigado pela atenção. Fez uso 

da palavra o vereador Cicero Moreira Barreto, desejando boa 



noite ao Sr Presidente, aos colegas vereadores e funcionários da 
casa. Primeiramente parabenizo o vereador Ronivaldo pelo projeto, 
parabéns ao vereador Naldinho pelo requerimento, parabenizo a 
gestão pelo projeto que beneficia os estudantes. Por fim, agradece. 
Fez uso da palavra o vereador José Arimateia Justino dos 
Santos, desejando boa noite ao Sr Presidente, colegas vereadores 
e funcionários da casa. Inicialmente o vereador José Arimateia 
deixa seus parabéns a gestão pelo projeto, projeto esse que vai 
ajudar muito os estudantes, parabenizo o vereador Naldinho pelo 
requerimento, parabenizo também o vereador Ronivaldo pela 
iniciativa do projeto. Agradeço a todos pela atenção. Fez uso da 
palavra o vereador Jesoaldo Pereira da Silva, desejando boa noite 
ao Sr. Presidente, e aos colegas vereadores. Aproveito a 
oportunidade para parabenizar o vereador Ronivaldo pelo projeto, 
agradeço o apoio de todos os colegas vereadores, muito obrigado 
pelo apoio no meu pedido de requerimento, parabenizo a gestão 
pelo projeto. 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 e funcionários presentes. Aproveito a oportunidade 
para agradecer o apoio de todos os colegas vereadores no tocante 
ao que se diz respeito do projeto de minha autoria, sou muito 
agradecido de coração. Parabenizo o vereador Naldinho pelo seu 
pedido de requerimento, pedido muito importante. Parabenizo a 
gestão também pelo projeto, creio que vai ajudar muito os alunos na 
parte dos estudos. A demais, só agradecer, tenha todos uma ótima 
semana. Fez uso da palavra a vereadora Valma Maria Gomes da 
Silva, desejando boa noite ao Sr. Presidente, aos colegas 
vereadores e funcionários presentes. Hoje só tenho a agradecer e 
parabenizar os colegas vereadores pela aprovação dos projetos, 
desejar a todos uma ótima semana, e muita saúde, que nossa 
senhora de Fátima abençoe nossas famílias e venha nos abençoar 
também. Retomando a palavra o Sr presidente parabeniza o 
vereador Ronivaldo pela iniciativa do projeto, parabeniza a gestão 
pelo projeto, que esse projeto possa ajudar muito os alunos que não 
tem condições de colocar internet em casa, projeto louvável de 
grande importância para as famílias carentes. Parabenizo o 



vereador Naldinho pelo pedido de requerimento, o vereador estar 
de parabéns em cobrar os EPIS para os profissionais, eles 
merecem essa atenção. Desejo a todos uma ótima semana, que 
Deus ajude a todos. Agradece á 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 
	  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) 

•VALMA MARIA GOMES DA SILVA (VICE-PRESIDENTE) =  	

•VINÍCIUS SANTOS DANTAS DE ARAÚJO (10  SECRETÁRIO) 

•CICERO NUNES DINIZ ( 2° SECRETÁRIO)f- 

• CICERO MOREIRA BARRETO--

• JOSÉ ARIMATEIA JUSTINO DOS SANTOS 

•JESOALDO PEREIRA DA SILVA 

•RONIVALDO ANTONIO DE 5 


