
ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 
PERÍODO DO EXERCÍCIO LEGISLATIVO DO ANO DOIS MIL E 
VINTE E DOIS, 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 Março do ano de 2022, ás 19:00 horas, na 
Sala das Sessões, realizou-se a Terceira Sessão Ordinária do 
Primeiro período Legislativo do ano de 2022, 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, 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. Na oportunidade o Sr. Presidente agradece a presença 
de Doutor Levi Alves advogado representando a OAB, convida-o 
para fazer parte da mesa. O Sr. Presidente informa a todos que o 
vereador Jesoaldo Pereira da Silva não comparecerá a sessão por 
motivos de saúde. 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 pelos vereadores presentes. Em seguida, o 
Sr. Presidente solicita ao secretário da casa para fazer leitura do 
expediente. Projeto de Lei do legislativo n0.00112022. Que institui 
a política municipal de proteção aos direitos das pessoas com 
transtorno do espectro autista e dá outras providências. E por fim, 
leitura do ofício enviado pelo Senhor Doutor Levi Alves, solicitando 
espaço no plenário da sessão legislativa, para tecer informações 
extinção e agregação das comarcas. Na ocasião, o Sr. Presidente 
concede a palavra ao vereador Vinicius Dantas para da as devidas 
explicações a respeito do projeto de sua autoria. Fez uso da palavra 
o vereador Vinicius Santos Dantas de Araújo desejando boa noite a 
todos. Caros colegas vereadores, esse projeto tem por finalidade 
proporcionar a criação de um conjunto de diretrizes que permitam 
aos portadores de TEA uma melhor qualidade de vida, por assim 
dizer, pois até onde sabemos há uma complexidade considerável 
no diagnóstico desse transtorno. De modo que se faz necessário a 
atuação de vários profissionais, a fim de determinar a presença ou 
não do espectro autista na criança. Sabemos da existência de 
alguns casos no nosso município, mas diante dessa complexidade 
é possível que hajam muitos outros casos, por isso é importante 
que a gestão pública municipal atue de modo que seja 



proporcionado um suporte maior as famílias jatienses, desde a 
elaboração de um diagnostico preciso, até políticas sociais voltadas 
a inserir as crianças com TEA adequadamente no seio social. Em 
seguida, o Sr. Presidente concede a palavra ao Senhor Doutor Levi 
Alves. Fez uso da palavra o senhor Levi Alves desejando boa 
noite a todos os senhores vereadores, vereadora Valma a única 
mulher que compõe a casa legislativa. Eu vim aqui tecer algumas 
informações para que os senhores vereadores possam ficar a pá de 
tudo que estar acontecendo, para que possam vim a audiência 
pública que estar marcada para dia dezoito (18), que possam ter 
informações para falar, para dialogar, para questionar e para passar 
informações a população, tendo em vista de que vocês são a voz 
do povo, vocês são quem representam eles, então é ideal que todos 
vocês senhores vereadores peguem o link da enquete e possam 
passar para população para que isso venham envolver na enquete, 
porque isso é muito importante. Vejam só, atualmente em porteiras 
nós temos cinco (05) mil processos, a reclamação maior da 
população em relação ao judiciário sempre é a demora, e como a 
população que é mais próximo ao advogado sempre atribui a culpa 
da demora nos advogados e nunca é do advogado ou quase nunca. 
Veja só, cinco (05) mil processos para três (03) cidades, poucos 
servidores, até um (01) dia atrás se quer nós tinha um juiz titular, 
tinha um juiz que respondia. Sobre o argumento, o TJ do Ceará 
que é o Tribunal de Justiça, ele se utilizou de uma resolução para 
agregar a comarca de Jati, Porteiras e Penaforte em Brejo Santo. A 
constituição Federal precisou da criação e extinção semelhante leis 
e não é uma resolução. O promotor de Porteira Dr. Nivaldo ele se 
posicionou no sentido de ouvir primeiro da população as 
necessidades, ai é onde entra a participação de vocês, para depois 
entrar com ação, para tentar quebrar essa resolução do TJ, caso o 
TJ se sensibilize com essa situação. Quero agradecer a atenção e 
oportunidade, meu muito obrigado. 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, funcionários da casa e ao povo que nos assistir através 
das redes sociais. Quero agradecer aqui presença de Dr. Levi. 
Primeiramente agradecer a Deus por mais uma oportunidade de 
estarmos aqui hoje, todos reunidos com saúde. Nas minhas 
palavras de hoje gostaria de parabenizar os alunos 100 % escola 
pública, filhos de agricultores do nosso município que passaram 
recentemente para cursar medicina. Tive a honra de trabalhar com 
esses meninos, de contribuir de alguma forma para a formação 



deles, fico muito feliz com essas conquistas, quero destacar o 
mérito exclusivo da dedicação de cada um. São eles: Sara Dias, 
filha de Lucena, Valéria Queiroz, filha de Cora, Leonardo Vidal, filho 
de Zélinha das balanças. Esses são espelhos de Jatienses a serem 
seguidos, esse pessoal tem que ser reconhecido e ser exaltado por 
toda população. Fiz uma visita ao Ceo municipal, tenho recebido 
alguma reclamações das pessoas que iniciaram o tratamento bucal 
em dezembro e até então não estar sendo ofertado o serviço, já se 
passou os meses de janeiro, fevereiro e março que já se iniciou, 
vale salientar que ano passado estava ofertado o serviço, mais que 
agora não estar mais funcionando. Que essa problemática seja 
resolvida, porque quem perde é a população. Com  relação ao 
telefone do hospital, cobramos aqui nessa casa por varias vezes, 
agora foi solucionado o problema, realmente foi resolvido, telefone 
do hospital já está funcionando. Quero agradecer a oportunidade e 
atenção de todos. Fez uso da palavra o vereador Cicero Nunes 
Diniz, desejando boa noite ao Sr. Presidente, aos colegas 
vereadores, funcionários da casa, ao público que nos assistir 
através das redes sociais e agradecer a presença de Dr. Levi, 
agradecer pelos esclarecimentos, muito importante esses 
esclarecimentos. Pedir a população que participe dessa audiência, 
é uma perda muito grande o fórum sair da cidade, devemos correr 
atrás, porque o fórum ficando na cidade nós só temos a ganhar, tem 
todo meu apoio a comarca ficar aqui. Parabenizo os alunos que 
ganharam a bolsa de estudo, parabenizo os pais também, as vezes 
tem filho que tem tudo e não quer estudar, conheço a família de 
cada um, são pessoas trabalhadora que luta muito, acredito que a 
família estar muito feliz por essa conquista, que Deus abençoe cada 
um, e toda sua família, que tudo venha dar certo. Gostaria de falar 
sobre o carro dos alunos, para que venha da suporte em toda 
região, tem algumas localidades que estar faltando o transporte 
para os alunos irem a escola, que esse problema seja resolvido. 
Parabenizo o vereador Vinicius pelo projeto, projeto importante. 
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 colegas vereadores, 
vereadora Valma, funcionários da casa, ao público que nos assistir 
através das redes sociais e Dr. Levi, seja bem-vindo a essa casa. 
Inicio parabenizando ao vereador Vinicius pelo projeto. Parabenizo 
essas famílias que conseguiram passar para medicina, parabenizo 
os outros alunos que passaram para outros cursos também. Em 
relação a audiência, vamos convidar a população para participar da 
audiência para se fazerem presentes, para que nós não venha 
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perder tudo, para que a comarca venha fica aqui na nossa cidade. 
Por fim, agradece a atenção de todos. Fez uso da palavra o 
vereador José Arimateia Justino dos Santos, desejando boa 
noite ao Sr. Presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, 
ao povo que estão nos assistindo e Dr. Levi. Parabenizo o colega 
vereador Vinicius pelo projeto. Parabenizar Or. Levi pelo profissional 
que é, estar aqui preocupado com o povo. Convidar as pessoas 
para participar da audiência. Parabenizar cada um de nós 
vereadores por estar correndo atrás de resolver as coisas do povo e 
cobrando do executivo para resolver as coisas e trazer melhorias 
para o povo. Foi cobrado aqui nessa casa a respeito do telefone do 
hospital, graças a Deus deu certo. Mais uma vez falar da estrada 
da Carnaúba que da acesso as roças, que seja feito os acesso das 
roças, as famílias precisam que seja feito o serviço, para poderem 
trabalhar, as famílias que trabalham na roça tem muito dificuldade 
com esse acesso da forma que estar. Quero aqui desejar a todos 
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, ao povo que estão nos assistindo e nosso 
amigo Dr. Levi. Quero aqui falar para Dr. Levi que pode contar com 
a casa, tem o apoio de todos, vamos convidar a população para 
participar. Deus abençoe a todos, tenham uma ótima semana, meu 
muito obrigado pela atenção. Fez uso da palavra o vereador 
Ronivaldo Antonio de Souza, desejando boa noite ao 
exequentíssimo Sr. Presidente José Wilse Campos, aos nobres 
colegas vereadores, ao nosso secretário que vem conduzindo os 
trabalhos muito bem e vem se destacando, saldo a todos os 
colegas vereadores em nome do nosso colega Vinicius Dantas. Dr. 
Levi Alves, seja bem-vindo a casa. Boa noite ao público que estão 
nos assistindo. Sobre as comarcas ser extinguida é uma perda 
muito grande para nosso município, infelizmente nós só perdemos 
com isso, vamos participar da audiência, convidar a população pra 
se fazer presente, convidar o executivo para que participe também, 
vamos em busca para trazer de volta, no meu ponto de vista nós 
temos uma estrutura muito boa, um prédio muito bom, e isso nos 
ajuda muito, o prédio do fórum da cidade de Penaforte sua estrutura 
estar danificada e desativada pela Defesa Civil, aqui em Jati tem 
potencial muito grande para trazer de volta. Parabenizo mais uma 
vez o colega vereador Vinicius pelo seu projeto. Desejo uma ótima 
semana a todos, obrigado pela atenção. Fez o uso da palavra a 
vereadora Valma Maria Gomes da Silva, desejando boa noite ao 
Sr. Presidente, aos nobres colegas vereadores, funcionários da 



casa, nosso amigo advogado Dr. Levi e todo público que estão nos 
assistindo. Quero aqui falar para o vereador Vinicius que esse 
projeto é muito importante, parabenizo o vereador pelo projeto. 
Sobre as comarcas, conte com meu apoio, acredito que com apoio 
de todos os vereadores. Convido toda população Jatiense para 
participar da audiência dia dezoito (18), audiência pública é para 
todos. Se essa comarca sair de vez daqui nós só temos a perder, 
porque muita das vezes as pessoas culpam os advogados pela 
demora dos processos, imaginem se as comarcas forem extinguida 
e unificada, ai é que vai demorar mais ainda, não é culpa dos 
advogados, a culpa é de muito processo acumulado e pouco 
funcionários, vamos pedir a Deus que der tudo certo. Parabenizo os 
estudantes que ganharam as bolsas de estudos, parabenizo os pais 
também pela conquista, e parabenizo todos os professores que 
contribuíram para isso. Deus abençoe a todos, meu muito obrigado 
pela atenção. Retomando a palavra o Sr. presidente agradece a 
presença de Dr. Levi, venha sempre a essa casa. Também quero 
convidar toda população para participar da audiência pública dia 
dezoito (18), convido os senhores vereadores para se fazerem 
presente também. O Sr. Presidente agradece a todos presentes, e 
diz que foi uma satisfação recebe-los. E como naçiajnais havia a 
tratar, declarou encerrada a sessão. Eu 	  
Vinicius 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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