
ATA DA PRIMEIRA 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. 

Aos 15 dias do Mês de Fevereiro do ano de 2022, ás 19:00 horas, 
na Sala das Sessões, realizou-se a Primeira Sessão Ordinária do 
Primeiro período Legislativo do ano de 2022, desta Câmara 
Municipal. Pela ausência justificada do Senhor presidente José 
Wilse Campos Pereira, e de acordo o art. 39 - do Regimento 
Interno da Câmara Municipal. A sessão foi conduzida pela vice-
presidente Valma Maria Gomes da Silva. Para proceder ao que 
determina o artigo supracitado, a Senhora vice-presidente deu 
inicio a sessão. Compareceram os seguintes Vereadores: Vinícius 
Santos Dantas de Araújo, Valma Maria Gomes da Silva, Cícero 
Nunes Diniz, Cicero Moreira Barreto, José Arimateia Justino 
dos Santos, Jesoaldo Pereira da Silva, Francisco Alves de 
Medeiros, Ronivaldo Antonio de Souza. A senhora Vice-
Presidente invocando a proteção de Deus e em nome do povo, 
declarou aberta a Sessão. Aberta a Sessão, a Senhora Vice-
Presidente solicitou que o Secretário da casa fizesse a leitura do 
expediente o qual consta protocolado para apreciação o seguintes 
Projetos de Lei: Projeto de Lei do Executivo n0 .0212022. Que 
reajusta o salário-base dos cargos de provimento efetivo, em 
comissão e temporário do Município de Jati-CE e dá outras 
providências". Projeto de Lei n°. 00312022. "Que altera o valor da 
bolsa estudantil instituída pela lei Municipal n°. 491/2015 e dá 
outras providências". Leitura do ofício n°. 01/GAB. "Que informa a 
entrega de importantes obras e serviços para a comunidade 
jatiense". E por fim, leitura do requerimento n0 001/2022, do 
vereador Cicero Moreira Barreto. A Sr'. Vice-presidente na 
oportunidade Convida o assessor Jurídico da Prefeitura o Doutor 
Henrique Sobreira para fazer parte da mesa. No momento, a Sr'. 
Vice-presidente concede a palavra ao Sr. Henrique Sobreira para 
dar alguns esclarecimento e informações sobre os projetos e o 
ofício enviado para a Câmara Municipal. Em seguida, o Sr. Doutor 
Henrique Sobreira da as devidas explicações e explanações sobre 



 

os projetos, tirando todas as dúvidas existentes. Dando 
continuidade aos trabalhos e cumprindo ás deliberações legais e 
regimentais da casa Legislativa, a Sra.  Vice-Presidente depois de 
discutida a matéria, colocou em votação os projetos, onde 
Primeiramente, a Sra.  Vice-Presidente despachou para que as 
Comissões Permanentes da casa deliberassem acerca Projeto de 
Lei do Executivo n1.0212022. A comissão de finanças e orçamento 
e contas do município opinou por unanimidade dos votos favorável 
a aprovação, em seguida a Sra.  Vice-presidente consultou a 
comissão de constituição e legislação e justiça no qual também 
emitiu parecer favorável por unanimidade dos votos a aprovação, e 
por último, consultou a comissão de educação, cultura, saúde 
pública, assistência social, que permitiu parecer favorável a 
aprovação por unanimidade dos votos. E na ordem do dia, o 
Projeto de Lei do Executivo n1.0212022, foi posto em votação em 
plenário, o qual obteve o seguinte resultado: O vereador Vinicius 
Santos Dantas de Araújo (SIM), vereador Cícero Nunes Diniz 
(SIM), vereador Cicero Moreira Barreto(S/M), 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). Ficando 
assim o projeto de Lei do Executivo n0 .02/2022, aprovado por todos 
presentes. Em seguida, votação do projeto de Lei n°. 003/2022. A 
Sra.  Vice-Presidente despachou para que as Comissões 
Permanentes da casa deliberassem acerca Projeto de Lei 
n1.003/2022 . A comissão de finanças e orçamento e contas do 
município opinou por unanimidade dos votos favorável a aprovação, 
em seguida a Sra.  Vice-presidente consultou a comissão de 
constituição e legislação e justiça no qual também emitiu parecer 
favorável por unanimidade dos votos a aprovação, e por último, 
consultou a comissão de educação, cultura, saúde pública, 
assistência social, que permitiu parecer favorável a aprovação por 
unanimidade dos votos. E na ordem do dia, o Projeto de Lei 
n1.003/2022, foi posto em votação em plenário, o qual obteve o 
seguinte resultado: O vereador Vinicius Santos Dantas de Araújo 
(SIM), vereador Cícero Nunes Diniz (SIM), vereador Cicero 
Moreira Barreto(S/ívi), vereador José Arimateia Justino dos 
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Santos (SIM), vereador Jesoaldo Pereira da Silva (SIM), vereador 
Francisco Alves de Medeiros (SIM), vereador Ronivaldo Antonio 
de Souza (SIM). Ficando assim o projeto de Lei n1.00312022, 
aprovado por todos presentes. Prosseguindo a Sessão, a Sra.  Vice-
Presidente facultou o uso da palavra aos vereadores presentes. Fez 
uso da palavra o vereador Vinícius Santos Dantas de Araújo 
desejando boa noite a Sra.  Vice-Presidente, aos nobres colegas 
vereadores, funcionários da casa, agradecer a presença de Dr. 
Henrique. Primeiramente agradecer a Deus por estarmos aqui hoje, 
todos bem e com saúde. Gostaria de frisar mais uma vez nessa 
casa a respeito das sessões serem transmitidas, haja vista que a 
última sessão não foi transmitida, e essa de hoje também não foi, 
que seja solucionado o problema e na próxima sessão seja 
transmitida, porque o povo cobra. Parabenizo a gestão Municipal 
por fazer cumprir a Lei do Governo Federal, que concede o 
aumento de 33,24% (trinta e três vírgula vinte e quatro por cento). 
Peço atenção do senhor secretário de educação sobre a linha de 
estudante que leva os estudantes de Jati a Serra Talhada. Os 
estudantes estão reclamando do desconforto no transporte 
universitário, que o senhor secretário José Maria se sensibilize e 
veja essa questão, porque tudo se resolve com dialogo, que venha 
ser resolvido essa problemática. Gostaria de saber o motivo, porque 
tenho recebido varias reclamações do número do telefone do 
hospital não estar funcionando, algumas pessoas para obter 
informações do hospital liga ou manda mensagem para algum 
funcionário do hospital, não era pra ser dessa forma, teria que ter 
um telefone funcionando no lugar. Ademais, desejar a todos uma 
ótima semana, meu muito obrigado pela atenção de todos. Fez uso 
da palavra o vereador Cicero Nunes Diniz, desejando boa noite a 
Sra.  Vice-Presidente e colegas vereadores. Agradecer presença Dr. 
Henrique, obrigado pela explicações. Agradecer a Deus pelo nosso 
retorno do recesso. Parabenizar o executivo pelos projetos, 
parabenizo os professores pelo aumento do salário. Desejar a 
todos colegas vereadores bom retorno aos serviços, hoje minhas 
palavras são poucas, desejo a todos uma boa noite. Fez uso da 
palavra o vereador Cícero Moreira Barreto, desejando boa noite a 
Sra.  Vice-Presidente, aos colegas vereadores, funcionários da casa, 



Dr. Henrique. Agradecer a Deus pelo retorno do recesso, agradecer 
aos funcionários por estar sempre nos auxiliando. Parabenizar a 
gestão pelos 2 (dois) projetos. Quero agradecer aos secretários, a 
Juareizinho, o cronograma que fizerem das máquinas deu certo, 
graças a Deus as máquinas estão na região do Assentamento. 
Agradecer a Deus por mais uma sessão, desejo a todos uma ótima 
semana. Fez uso da palavra o vereador José Arimateia Justino 
dos Santos desejando boa noite a Sra.  Vice-presidente, aos 
colegas vereadores, Dr. Henrique e funcionários da casa. 
Primeiramente agradecer a Deus por estarmos aqui hoje, agradecer 
pelo retorno a casa, todos com saúde. Saímos de recesso da casa, 
mais com o povo sempre estivemos fazendo o serviço. A alguns 
dias na Vila Carnaúba, nos deparamos com a falta d'água, já foi 
cobrado, eu cobreio o colega vereador Ronivaldo cobrou também, 
até que agora foi feito uma reunião, compareceram apenas 10% 
(Dez) por cento das pessoas, mais foi feito a reunião para resolver o 
problema da água, quero agradecer a meu amigo Lano por 
comparecer na reunião, a empresa Sisar ficou para tomar de conta 
da água. Essa semana foi feito limpeza das ruas da Vila Carnaúba, 
quero agradecer pelo serviço, quero agradecer também pelo 
saneamento que foi feito na rua perto da base do SAMU e da rua do 
Fórum, agradeço ao secretário João Pedro pelo serviço prestado. 
Desejo a todos uma ótima semana, meu muito obrigado pela 
atenção. Fez uso da palavra o vereador Jesoaldo Pereira da Silva 
desejando boa noite a Sra.  Vice-presidente, aos colegas 
vereadores, Dr. Henrique. Primeiramente quero desejar aos colegas 
boas-vindas e agradecer a Deus por mais uma sessão. Hoje minhas 
palavras são poucas, quero parabenizar aos professores pelo 
aumento do salário, parabenizar a gestão pelos projetos, esse 
projeto dos universitários poderia ser mais alto o valor, infelizmente 
não é, mais agradecer por ter esse aumento. Desejo a todos uma 
boa noite, muito obrigado pela atenção. Fez uso da palavra o 
vereador Francisco Alves de Medeiros, desejando boa noite a 
Sra.  Vice-presidente, aos colegas vereadores, agradecer presença 
de Dr. Henrique. Primeiro quero agradecer a Deus pelo retorno do 
recesso. Agradecer a gestão, estar de parabéns pelos projetos. 
Sobre a Creche da Sede, agradecer a gestão pelo retorno dos 



serviço do projeto. A policlínica do município estar de parabéns, 
estão trabalhando muito bem, até agora não ouvi reclamações de 
ninguém. Mais uma vez parabenizar a gestão e parabenizar a 
classe dos professores pelo aumento do salário. Boa noite a todos, 
meu muito obrigado pela atenção. Fez uso da palavra o vereador 
Ronivaldo Antonio de Souza, desejando boa noite a 
excelentíssima Sra. Vice-presidente, aos nobres colegas 
vereadores, funcionários presentes e Dr. Henrique. Parabenizo a 
prefeita pelo projeto, a classe dos professores agradece esse 
aumento, ainda acho pouco, mais agradecer pelo aumento. Porque 
o professor não trabalha 8 (oito) horas, ele leva o problema e o 
serviço para casa, quanto mais a um aumento no salário melhor, a 
classe é merecedora. Agradecer a presença de Dr. Henrique, venha 
sempre a essa casa. Desejar a todos uma ótima semana. Meu 
muito obrigado pela atenção de todos. Retomando a palavra, a Sra. 

Vice- presidente Valma Maria Gomes da Silva, desejar a todos 
boa noite, boa noite a todos colegas vereadores, público presente, 
Dr. Henrique. Inicio agradecendo á senhora prefeita pelos projetos. 
Parabenizo todos os secretários por sempre estar mim ajudando, 
quero parabenizar ao secretário Lano, pela ajuda e pelo serviço 
que fez no Sítio Faustino, eu só tenho a agradecer a todo os 
secretários, sempre estar nos atendendo e nos servindo. 
Parabenizo a senhora prefeita por tudo, pelos projetos. Quero 
agradecer a presença de Dr. Henrique, venha sempre a essa casa. 
Agradece a presença e atenção de todos e diz que foi uma 
satisfação recebe-los. 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. 
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