
RESSALVA DA ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA 
DO PRIMEIRO PERIODO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE JATI ESTADO DO CEARÁ. NA  OPORTUNIDADE, O 
VEREADOR CICERO NUNES DINIZ FALA NA SESSÃO. QUE 
DEUS POSSA COLOCAR TIO CAZUZA EM UM BOM LUGAR, 
ERA UMA PESSOA MUITO QUERIDA, ESTAVA SEMPRE A 
DISPOSIÇÃO PARA AJUDAR A TODOS DA FAMILIA, QUE DEUS 
POSSA RESTAURAR A SAÚDE DE TIA CLEIDE SUA ESPOSA. 

ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA 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. 

Aos 15 dias do mês de Junho do ano de 2021, ás 19:00 horas, na 
Sala das Sessões, realizou-se a Décima Sexta Sessão Ordinária 
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 Arimateia 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 da Ata da Sessão anterior, que após lida foi 
aprovada pelos vereadores presentes, e posteriormente à leitura do 
expediente o qual consta protocolado para apreciação os seguintes 
Projetos de Lei: Projeto de Lei n°. 00712021. 'Cria a Diretoria do 
idoso em âmbito Municipal, os cargos que a compõem e dá outras 
providências". Projeto de Lei n°. 008/2021. "Mantém e reformula o 
conselho Municipal dos Direitos da Mulher CMDM e dá outras 
providências". 	Requerimento 	n°. 	001/2021 .'Aquisição 	de 
Equipamentos de proteção individual - EPI, para os garis, tais como 
luvas de proteção, botinas de segurança, máscara de proteção, 
uniforme e equipamentos de limpeza". Na oportunidade, o Sr 
presidente fala que o vereador Francisco Alves de Medeiros não 
comparecerá a sessão. O Sr presidente informa que o projeto de lei 
no. 007/2021 e projeto de lei n°. 008/2021, ficará em apreciação na 
casa legislativa e será posto em votação na próxima sessão dia 22 
de junho 2021. No momento, o Sr presidente informa que na casa 
encontrasse um oficio enviado pela caixa econômica sobre o crédito 



de recursos financeiros, sob bloqueio, em 07/06/2021, no valor de 
R$ 270476,19, na conta vinculada ao contrato de repasse no 
866297/2018. Dando continuidade aos trabalhos e cumprindo ás 
deliberações legais e regimentais da casa Legislativa, o Sr. 
Presidente depois de discutida a matéria, colocou em votação o 
requerimento n°. 001/2021 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 
Ronivaldo Antonio de Souza (SIM), vereadora Valma Maria 
Gomes da Silva (SIM). Ficando assim, o Requerimento n° 
001/2021 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 agradecer a 
Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui hoje, todos 
reunidos com saúde, em meio essa pandemia que tem assolado o 
mundo inteiro. Desejo saúde ao nosso colega vice-prefeito Rogério, 
para que Deus possa abençoar e restaurar sua saúde, para que 
assim possa estar junto com todos nós, desejar saúde aos outros 
que estão enfermos, graças á Deus alguns já estão se recuperando, 
agradecer a Deus por Manu já estar em casa, com seu filho e sua 
família, é satisfatória quando agente ver cada um em suas casas, 
pedir oração a Deus por todos que estão doente e lutando para sair 
dessa. Parabenizo o nobre colega vereador Barreto pelo 
requerimento, é de grande importância para nosso município e para 
o povo, tudo que for para beneficiar o povo pode contar com meu 
apoio, acredito que os nobres colegas vereadores também estão de 
a apoio. Sobre as sessões serem transmitida, agradeço mais uma 
vez pelo apoio dos colegas, vai ser bem melhor para nós 
vereadores, porque a população vai ver o que nós estamos 
debatendo nessa casa, sou muito agradecido, no mês de agosto 
quando voltarmos do recesso as sessões já vão ser transmitidas. 
Com  relação á vacinação, foi dada uma adiantada boa na 
vacinação, mais eu gostaria que fosse visto uma possibilidade de 
mudar a forma que estão marcando os dias e horários das 
vacinações para Covid-19, porque é inadmissível duzentas e trinta e 
seis (236) pessoas serem vacinadas em um único dia, isso não 
existi, queria que o Sr presidente visse com a senhora prefeita uma 
maneira melhor, envie um comunicado para que visse a 
possibilidade de dividir em três (03) horários, para evitar 



aglomerações. Parabenizo a gestão pelo projeto da diretoria do 
idoso, um projeto de grande importância que gera emprego, haja 
vista que algumas diretorias não foram colocado ninguém para 
trabalhar. Sobre a seleção devemos procurar saber como vai ser, 
porque algumas pessoas se esforça e estuda para conseguir um 
emprego, para votarem independente sem dever favor a ninguém, 
sem ser beneficiado por candidato A ou B, isso é muito importante 
votar em alguém sem dever favor. Sobre o lockdown deve ver 
algumas mudanças, incentivar o Delivery, porque nos finais de 
semana não estar podendo haver o Delivery, que seja vista 
algumas mudanças, porque não justifica no final de semana o 
comercio fechar meio dia, nós finais de semana é o dia que os 
comerciantes vendem mais, que haja algumas mudanças no 
decreto, que continue tendo a fiscalização, venha ter mudanças 
para o comercio. Ademais desejo a todos uma ótima semana, muito 
obrigado pela atenção. Fez uso da palavra o vereador Cícero 
Nunes Diniz desejando boa noite ao Sr. presidente, aos colegas 
vereadores e funcionários da casa. Parabenizo o colega vereador 
Vinícius pelo ofício, um pedido de grande importância. Pedir para 
Deus abençoar e restaurar a vida de Rogério, Fernando, Netinho, 
tia Cleide e agradecer a Deus pela volta de minha comadre Manu, 
agradecer pelas orações que as pessoas fizeram em seu favor, 
pode dizer que Deus ouviu as orações e que o milagre aconteceu, e 
tudo tem o proposito de Deus. Em relação aos roços, nós 
vereadores estamos sendo muito cobrado pelo povo, que a senhora 
prefeita possa fazer esse serviço logo, porque os matos estão 
tomando de conta das estradas. Sobre o pipa, não sei mais o que 
fazer, nós cobramos aqui nessa casa, mais não resolve nada, e o 
povo cobrando dos vereadores também para que a água chegue 
em sua casa, essa situação estar fazer dó, continua a mesma coisa 
de antes. Parabenizo o vereador Barreto pelo pedido de 
requerimento, que seja entendido o pedido do vereador, porque os 
que estão trabalhando merece. Sobre a saúde estar uma 
calamidade, o colega vereador Ronivaldo estava comentando fatos 
que aconteceu e fiquei muito triste, porque uma pessoa perder 
consulta ou cirurgia por causa de não ter um carro para levar as 
pessoas e deixar no local é uma vergonha. O vereador Vinícius 
sempre fala que política é dialogo é cobrança, mais parece ao 
contrário, aqui nós cobramos e não se resolve nada, fica só no 
pedido aqui mesmo, o que da para intender é que o vereador não 
tem valor de nada. Em termo do lockdown, tem coisas que não 
deve existir, tem que ter a fiscalização tem, mais com alguma 
mudança nos comércios, para ajudar os comerciantes. Desejo a 



todos uma ótima semana, 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. 
Inicialmente, quero parabenizar as meninas pela digitação do 
requerimento. Agradecerá todos os colegas pelo apoio do 
requerimento, sou muito agradecido pelo apoio. Agradecer a Deus 
por nós estarmos aqui com saúde, desejo saúde ao colega e vice-
prefeito Rogério e as outras pessoas que estão doente, que Deus 
possa restaurar a vida de todos. Agradecer a Deus pela volta de 
Manuela para sua casa, parabenizo a gestão pelo projeto. Com  
relação ao carro pipa é muito difícil esse serviço porque só é um 
carro e a demanda é grande. Desejo a todos uma ótima semana, 
obrigado pela atenção. Fez uso da palavra o vereador José 
Arimateia Justino dos Santos, desejando boa noite ao Sr 
Presidente, colegas vereadores e funcionários da casa. Agradecer a 
Deus por estarmos juntos todos bem com saúde, desejar saúde ao 
vice-prefeito e a todos os enfermos. Parabenizo o colega vereador 
Barreto pelo requerimento, parabenizo o vereador Vinícius pela 
presença no posto de saúde da Sede no dia da vacinação. A 
respeito da vacinação do Covid-19, segunda-feira achei muito 
errado porque tinha muitas pessoas e estava fazendo aglomeração, 
o certo que deveria fazer era dividir em horários e lugares 
diferentes. Sobre o lockdown tem que continuar, mais com algumas 
mudanças. Parabenizo o povo da Carnaúba que se conscientizaram 
e estão ficando em casa, não estão mais nas ruas e a noite não fica 
mais ninguém na praça. Deus abençoe a todos, desejo uma ótima 
semana, obrigado 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 Barreto pelo requerimento. Pedir saúde a 
Deus para nosso amigo Rogério, Netinho, Fernando, para os 
jatineses e o mundo inteiro. Nós vereadores temos que tomar 
providência, no município não tem transporte para transporta ás 
pessoas para fazer exames e consultas, devemos tomar 
providência e saber o motivo de não ter os carros, nós vereadores 
cobramos muito e temos poucas resposta. Sobre o lockdown tem 
que mudar algumas coisas, e incentivar o Delivery para as pessoas, 
também no final de semana deixar o povo trabalhar com delivery, 
rever o decreto e fazer algumas mudanças para os comerciantes, e 
o município, os comerciantes precisa de uma atenção maior para 
que o município possa aumentar. Sobre o pipa tem que sentar com 
a senhora prefeita e procurar a melhor forma para que o carro pipa 
deixe água para o povo. Desejo a todos uma ótima semana, muito 



obrigado pela atenção. Fez uso da palavra o vereador Ronivaldo 
Antonio de Souza, desejando boa noite ao exequentíssimo Sr 
Presidente, aos nobres colegas vereadores e funcionários da casa. 
Peço a todos os colegas oração a todos os enfermos de nossa 
cidade, que Deus possa ajudar a todos. Tenho o desejo de solicitar 
a essa casa que seja enviado um ofício para que a senhora prefeita 
veja a possibilidade de reformar as escolas do município, porque 
logo se Deus quiser vão voltar as aulas e as escolas vão estar sem 
ser reformadas, as escolas estão em péssimas condições, para que 
quando passar a pandemia possamos acolher os alunos melhor, a 
senhora prefeita sempre fala em corta gastos, acredito que com 
esses gastos sendo cortados da para reforma essas escolas, que a 
senhora prefeita veja a possibilidade com bons olhos. Desejo uma 
ótima semana. Por fim, agradece a atenção de todos. Fez o uso da 
palavra á vereadora Valma Maria Gomes da Silva, desejando boa 
noite ao Sr Presidente, aos nobres colegas vereadores e 
funcionários da casa. Primeiramente agradecer a Deus por 
estarmos aqui reunidos com saúde. Desejo saúde ao vice-prefeito 
Rogério, Netinho, Cleide e Fernando, que Deus possa restaurar a 
vida de todos. Aproveito a oportunidade para pedir ao Sr presidente 
que envie um oficio para o executivo para que seja vista a 
possibilidade de emitir RG no município, e em nome da casa seja 
enviado ofício ao executivo para saber se as leis foram sancionadas 
ou não. Sobre as sessões serem online estou pronta, que seja ao 
vivo para o povo ver o que estar acontecendo, sobre o decreto 
acredito que vai ser prorrogado, que seja feita a fiscalização mais 
que haja mudanças no comercio. Em relação ás vacinas a gestão 
estar de parabéns, o que aconteceu segunda-feira foi errado porque 
teve aglomeração, e tinha muitas pessoas, reclamei com as 
meninas e elas falaram que ia fazer alguma mudanças. Parabenizo 
a prefeita pelo projeto da diretoria do idoso, projeto muito 
importante. Deus abençoe a todos, desejo uma ótima semana e 
muito obrigado pela atenção. O Sr Presidente retomando a palavra 
fala para todos os colegas vereadores fazer uma corrente de 
oração a favor de Rogério, ao povo jatiense e o mundo inteiro, para 
que Deus venha restaurar a saúde de todos. Parabenizo o colega 
vereador Barreto pelo requerimento, informo a todos que será 
enviado um ofício cobrando o desbloqueio da conta ao executivo, e 
também informo a todos que quando voltarmos do recesso no mês 
de agosto as sessões será transmitida, que todos os vereadores 
vão se preparando. Sobre o lockdown e o decreto tem que 
continuar a fiscalização mais com algumas mudanças. Desejo a 
todos uma ótima semana, Deus abençoe a todos. Agradece aos 



senhores vereadores 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 D:- 	 1 
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