
ATA DA TERCEIRA 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 17 dias do mês de agosto do ano de 2021, ás 19:00 horas, na 
Sala das Sessões, realizou-se a Terceira 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. Dado inicio a 
Sessão o Sr. presidente convida a todos presentes para ficarem de 
pé, fazer um minuto de silêncio, em seguida rezar o Pai Nosso em 
homenagem ao professor Cicero Santos. 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 de indicação n°. 001/2021. "Que cria o programa 
municipal de incentivo ao esporte e lazer e dá outras providências". 
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 (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 indicação n°. 001/2021 aprovado por 
todos presentes. Dando continuidade a sessão, foi feito a leitura do 
ofício n1.75/2021, da secretaria Municipal de Educação e Cultura. E 
por fim, a leitura do convite da Assistência Social, convidando os 
Senhores vereadores para participarem da 111  Conferência 



Municipal de Assistência Social de Jati. Prosseguindo a Sessão, o 
Sr. Presidente facultou o uso da palavra aos senhores vereadores. 
Fez uso da palavra o Vereador Vinícius Santos Dantas de Araújo 
desejando boa noite ao excelentíssimo Sr. presidente, nobres 
colegas vereadores, público presente e boa noite ao povo jatiense, 
quero começar agradecendo a Deus por mais um dia em que 
estejam aqui todos bem, além de desejar muita paz e saúde para 
aqueles que estão em casa. Desejar meus sinceros sentimentos a 
família do meu amigo, colega de trabalho, professor Cicero 
Domingos, que Deus possa da o conforto a toda família. Quero 
dizer que estou muito feliz por começarmos a transmitir nossas 
seções ao vivo, pois acredito que isso fará com que o povo de Jati 
possa estar mais próximo dessa casa. Quero agradecer aos 
colegas vereadores por terem abraçado esse projeto e dizer que 
esse foi um grande avanço para nossa política local. Tenho certeza 
que veremos nascer uma nova mentalidade política nos próximos 
anos. Espero que a população jatiense crie o hábito de acompanhar 
nossas reuniões para que participem de forma mais ativa da nossa 
política, exercendo melhor sua cidadania e para que os debates 
sobre os problemas e possíveis soluções dos impasses da nossa 
cidade, façam parte da realidade jatienses. Dessa forma, não 
teremos apenas 9 vereadores fiscalizando e pensando no melhor 
para cidade, mas sim um exército de mais de 7 mil jatienses. 
Espero que o povo comece a nos fiscalizar, a nos cobrar, a nos 
parar na rua falando sobre problemas da comunidade e a se 
importar com o bem comum. Espero que a população comece a 
questionar maus hábitos, velhas estruturas de denominação e a 
reivindicar seus direitos quando forem violados. Eu acredito que é 
possível, pois temos muita gente boa na nossa cidade e eu não 
estaria aqui se não acreditasse. Acredito que é difícil, mas é 
possível evoluirmos como povo pensante, crítico e liberto e acredito 
que os primeiros passos já foram dados. Nós faremos a diferença 
nessa cidade! Nessa oportunidade, quero destacar a importância do 
projeto que propus na sessão passada, o qual trata da criação do 
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE E 
LAZER, o qual irá proporcionar uma maior abertura nas 
possibilidades envolvendo o esporte no município de Jati, não só 



em relação aos esportes mais tradicionais como futebol e futsal, 
mas também em relação a outras modalidades, garantindo um 
processo organizado e democrático na realização dos projetos e 
demais trabalho desportista no nosso município. Quero mais uma 
vez agradecer o apoio dos nobres colegas vereadores que 
apoiaram a causa do projeto, que a senhora prefeita venha ver com 
bons olhos e sanciona esse projeto de lei. Desejar uma ótima 
semana a todos, Deus abençoe cada um, meu muito obrigado pela 
atenção. Fez uso da palavra o Vereador Cicero Nunes Diniz 
desejando boa noite ao Sr. Presidente, aos colegas vereadores, 
público presente, boa noite ao pessoal do Sítio e da cidade. Estou 
muito feliz porque as sessões já estar sendo transmitida, esse 
projeto para sessões serem transmitida foi muito importante para 
nós vereadores, assim, o povo ver o que cobramos. Parabenizo o 
vereador Vinícius pelo projeto do esporte, que a senhora prefeita 
veja com bons olhos, e que venha da certo, é um projeto muito 
importante para o município e para os jovens. Quero fazer um 
pedido, que seja enviado ao executivo ofício para que seja feita 
uma reforma no Posto de Saúde e na escola do Sítio Caboclo, estar 
precisando muito de ser reformados e o povo sempre cobra essa 
reforma. Agradecer a Deus por estarmos aqui novamente todos 
com saúde, desejo 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, público presente, e todos que estão nos assistindo. 
Deixo meus sentimentos a família de meu amigo Cicero, que Deus 
conforte o coração de cada um dos familiares, foi uma pessoa que 
contribuiu para nosso município, deu aulas no colégio Moisés 
Bento, era uma pessoa muito especial, deixo aqui meus sinceros 
sentimentos. Parabenizo o vereador Vinícius pelo projeto do 
esporte, que a senhora prefeita veja com bons olhos e venha 
sanciona e virar lei. Aproveito o ensejo para pedir ao Sr. Presidente 
que seja enviado um oficio ao executivo para que seja feito uma 
restauração na iluminação pública no Distrito Assentamento, a 
população cobra essa parte, que seja feito esse serviço naquela 
localidade. Deus abençoe a todos aqui presente e aos que estão 
nos assistindo, uma ótima semana, muito obrigado pela atenção de 



todos. 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. Inicio 
minhas palavras agradecendo a Deus por estarmos aqui mais uma 
vez, agradecendo a senhora prefeita pela reforma que estar 
fazendo no colégio do Distrito Carnaúba, quero agradecer também 
pela iluminação pública do Ginásio do Distrito Carnaúba, foi feito a 
restauração da iluminação e os jovens já estão indo jogar a noite no 
Ginásio. Aproveito a oportunidade para agradecer a meu irmão 
Doutor Ediceu, sempre estar pronto para mi ajudar e ajudar a todos, 
agradeço a minha família que estar mi ajudando nessa caminhada. 
Quero fazer alguns pedidos ao Sr. presidente que seja enviado 
ofício ao executivo para que seja feito a limpeza da caixa D'Água, 
pintura e restauração da cerca da mesma, também que seja 
enviado requerimento para o executivo para que venha ser feita 
uma restauração na iluminação da praça do Distrito Carnaúba, é um 
serviço muito simples para ser feito. Deixo minhas condolências a 
toda família do professor Cicero, que Deus possa confortar o 
coração de cada um. Parabenizo o vereador Vinícius pelo projeto, é 
um projeto de grande importância para o esporte. Quero agradecer 
e parabenizar pela máquina que o município ganhou, mais uma 
grande conquista para nosso município. Desejo a todos uma ótima 
semana, muito obrigado pela atenção. Fez uso da palavra o 
Vereador Jesoaldo Pereira da Silva desejando boa noite ao Sr. 
presidente, aos colegas vereadores e vereadora, público aqui 
presente e ao povo de Jati. Primeiramente agradecer a Deus por 
mais um dia, e por mais uma semana. Agradecer a minha família 
Gervasio, quero agradecer a minha família por tudo que fizeram, 
por mim e pelo apoio, foi muito difícil. Deixo meus agradecimentos 
do fundo do meu coração a Doutor Alencar, a Dona Semíramis 
Salviano, aqueles que fizeram uma grande revolução administrativa 
em Jati, aquele que conquistou o selo Unicef para Jati. Quero aqui 
falar daqueles vereadores que contribuíram para Jati e que já estão 
perto de Deus, vou citar nomes de alguns vereadores: Joaquim 
Gervasio, João de Sousa, Zezinho, Pedro Dantas de Oliveira, 
Cicero Gomes, Ademilton Santana, Dorgival Pinheiro, Nelson 
Martins, Cicero Gomes e Antônio Júlio, meu profundo 



agradecimentos a todos eles. Vou citar nomes de alguns ex-
prefeitos que contribuíram e ajudaram para a cidade de Jati: José 
Barreto Couto, Sinhozinho, Raimundo Jonas, Humberto Gondim, 
Antônio Couto, Maninho e Dona Selma Gondim, essas pessoas 
fizeram o nome da nossa cidade. Parabenizo o vereador Vinícius 
pelo projeto do esporte. Mais uma vez cobro para que seja feito as 
distribuição da água do carro pipa, tem residência que faz mais de 
mês que foram deixar água, que seja feita a distribuição, o povo 
precisa, a respeito das estradas, não foi finalizado a restauração 
das estradas, que seja feitas todas as estradas para o povo 
trafegarem melhor. 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, funcionários da casa e 
público que estão nos assistindo. Inicio minhas palavras 
agradecendo a Deus por estarmos mais uma vez aqui reunidos, 
todos com saúde diante de uma situação tão difícil, tivemos 
algumas perdas, acredito que Deus vai nos ajudar e da força em 
tudo. Quero parabenizar o secretário de educação pelo envio do 
ofício, explicando como vai ser a retomada das aulas. Parabenizo a 
senhora prefeita por estar contratando pessoas para trabalhar, isso 
é muito gratificante. Agradecer também ao deputado Domingos 
Neto pelo envio da máquina, ficamos muito feliz, só agradecer por 
mais uma conquista. Aproveito para agradecer a minha família, 
essa que é minha base de tudo, sempre estão prontos para mi 
ajudar. Desejo a todos aqui presente uma ótima semana, Deus 
abençoe a todos que estão nos assistindo, meu muito obrigado pela 
atenção. Fez uso da palavra o Vereador Ronivaldo Antonio de 
Souza desejando boa noite ao excelentíssimo Sr. presidente, 
secretário Vinícius Dantas, aos nobres colegas vereadores, 
funcionários da casa e ao público que estão nos assistindo. 
Aproveito o ensejo para solicitar da casa, que o Sr. Presidente 
como autoridade maior aqui nessa casa, que verbalmente o Sr. 
presidente converse com a senhora prefeita, para fazer uma 
restauração da estrada da Carnaúba que liga ao Sítio Corrente, o 
asfalto já estar no Sítio Corrente, nós moradores do Distrito 
Carnaúba e que viajamos frequentemente a Juazeiro, estamos se 



deslocando pela estrada do Sítio corrente, e a nossa estrada que 
pertence ao nosso município estar horrível, a ladeira das abelhas 
que passa caminhão carregado de verduras, muitas das vezes 
precisam de auxilio de tratores para subir a ladeira, haja vista á 
estrada da Carnaúba tem um material de qualidade, nas Balanças 
na localidade de Juscelino curdolino, tem bastante material 
excelente, uma caçamba no percurso de cinco (05) a seis (06) 
quilômetros daria para resolver o problema, o tempo para fazer 
esse serviço é agora, quando começar o período chuvoso não da 
certo fazer. Quero deixar meus agradecimentos a senhora prefeita 
a respeito das oportunidades de emprego, possivelmente a 
prefeitura estará surgindo algumas vagas de emprego com a volta 
das ás aulas, acredito que o secretário de educação junto com a 
senhora prefeita estará procurando pessoas qualificadas para 
exercer o serviço e da um ensino de qualidade aos nossos 
munícipes.. Parabenizo o vereador Vinícius pelo grande projeto, 
projeto esse de grande importância para o esporte e para o nosso 
Município. Minhas palavras são essas, desejo a todos uma ótima 
semana, Deus abençoe a 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, meu boa noite. Mais um dia 
agradeço a Deus, como sempre agradeço por mais um dia de vida, 
por estarmos aqui diante de tanta dificuldade. Nesse momento 
quero agradecer pelo projeto do vereador Vinícius e parabeniza-lo, 
acredito que a senhora prefeita vai vê com bons olhos e alguma 
coisa ira acatar. Parabenizar e agradecer pela reforma da praça, 
estar limpa e pintada, agradecer a prefeita pela preocupação que 
estar tendo, em procurar recursos para nosso município, parabenizo 
pela conquista da máquina que nosso deputado Domingos Neto 
enviou para nosso município, em memoria do nosso vice-prefeito 
quero aqui agradecer, ele que sonhava da chegada dessa máquina 
no nosso município, as coisas é da forma que Deus quer. Quero 
aqui pedir mais uma vez ao Sr. presidente que seja enviado ofício 
para o executivo para que seja feito uma restauração na escola, no 
posto de saúde do Sítio Caboclo e também uma restauração da 
iluminação da quadra, porque estar precisando de ser feito a muito 



tempo, e que seja feito também uma restauração da iluminação na 
praça pública do Sítio Faustino e do Distrito Assentamento. 
Parabenizo o secretário de Educação pelo envio do ofício, pelo 
trabalho que vem fazendo no nosso município, vem fazendo um 
trabalho muito importante e com transparência, é um secretário que 
tenho muito estima e apreço, admiro muito seu trabalho, não só 
agora que é secretário, mais sempre admirei ele como professor, é 
o Doutor José Maria que temos na nossa cidade. Agradecer e 
parabenizar toda equipe que estar trabalhando na saúde e aqueles 
principalmente que estão trabalhando nas vacinas, as vacinadoras 
que estão trabalhando muito, estão de parabéns, não só elas, mais 
todos que estão engajados nessa parte. Agradeço a minha família 
pelo apoio e agradeço também o apoio do povo, agradeço aos 
colegas pelo respeito e pela união. Agradeço a Doutor Ediceu pela 
grande ajuda que vem mi dando, sempre quando preciso estar 
pronto a mi ajudar. Desejo a todos uma ótima semana, uma 
semana abençoada. Por fim, agradece a atenção de todos. 
Retomando a palavra, o Sr. Presidente agradece a presença do 
público presente, quero agradecer a presença de Paulinho 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, acredito que a 
senhora prefeita vai vê com bons olhos, e se tudo de certo ela 
poderá transforma e virar lei. Desejo a todos uma ótima semana, 
Deus abençoe cada um que estar nos assistindo. E como nada 
mais havia / a tratar, declarou encerrada a sessão. Eu 

Ç(  	Vinícius Santos Dantas de Araújo, 
secretário designado, mandei lavrar á presente Ata, que após lida e 
achada conforme, vai assinada pelos vereadores presentes. 
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