
RESSALVA DA ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA 
DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE DOIS MIL E 
VINTE UM. 

O VEREADOR RONIVALDO ANTONIO DE SOUZA NA SUA FALA, 
MENCIONA QUE AS LÂMPADAS DE LEDS QUE ESTÃO SENDO 
USADA, TEM UMA DURABILIDADE MAIOR DE QUATRO (04) 
ANOS, E NÃO QUARTOZE (14) ANOS. 

ATA DA DÉCIMA SEXTA 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 VINICIUS SANTOS DANTAS DE OLIVEIRA. 

Aos 07 dias do mês de Dezembro do ano de 2021, ás 19:00 horas, 
na Sala das Sessões realizou-se a Décima Sexta 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, Cícero 
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  7 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. Posteriormente o Sr. presidente 
solicitou que o secretário da casa fizesse à leitura do expediente o 
qual consta protocolado para apreciação o seguinte Projeto de Lei: 
Projeto de Lei n°. 016/2021. "Que autoriza abertura de crédito 
adicional especial dentro do vigente Orçamento Fiscal do Município 
de Jati-CE, e dá outras providências." Dando continuidade aos 
trabalhos e cumprindo ás deliberações legais e regimentais da casa 
Legislativa, o Sr. presidente colocou o projeto de lei n°. 016/2021 
em votação pelas comissões permanentes da câmara municipal, o 
qual obteve o seguinte resultado: Comissão de finanças e 
orçamento e contas do município. 
Presidente: Cicero Moreira Barreto (SIM) 

Membro: José Arimateia Justino dos Santos (SIM) 

Membro: Jesoaldo Pereira da Silva (SIM) 
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Comissão de constituição, legislação e justiça. 
Presidente: José Wilse Campos Pereira (SIM) 
Membro: Cicero Nunes Diniz (SIM) 
Membro: Francisco Alves de Medeiros (SIM) 
Comissão de educação, cultura, saúde pública, assistência social. 
Presidente: Vinícius Santos Dantas de Araújo (SIM) 
Membro: Ronivaldo Antonio de Souza (SIM) 
Membro: Valma Maria Gomes da Silva (SIM) 
Ficando assim o projeto de lei n°. 016/2021, aprovado por todas as 
comissões. O Sr. Presidente colocou em votação em plenário o 
Projeto de Lei no. 016/2021, 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 
Lei N°. 016/2021 aprovado por todos presentes. Em seguida, o Sr. 
Presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura dos pedidos 
de requerimento dos senhores vereadores. Pedido de 
requerimento n°. 006/2021, do vereador Ronivaldo Antonio de 
Souza, solicitado envio de ofício ao executivo para implantação da 
EBCT- Empresa brasileira de correios e telégrafos e serviços de 
entrega de correspondências nos Distritos Balanças, Baixa Grande 
e Mãe D'água. E por fim, pedido de requerimento n°. 00712021, do 
vereador Cicero Moreira Barreto, solicitando envio de ofício ao 
executivo, para que ocorra a construção de unidade Básica de 
Saúde - UBS ou um ponto de Apoio no Sítio Varjota. 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 estão nos assistindo através das redes sociais. Gostaria 
de agradecer a Deus por mais uma vez de estarmos aqui hoje 
reunidos, todos bem e com saúde, mais uma sessão na Câmara 
Municipal de Jati, debatendo os anseios de toda população. Inicio 
parabenizando os pedidos de requerimento dos nobres colegas 
vereadores. Com  relação as reformas das escolas que já foram 
concluídas, mais uma vez os adolescentes fizeram cobrança, e eu 
quero saber da gestão municipal do secretário João Pedro com 
relação as grades no sítio Balanças, eu fiz essa cobrança aqui e 
como já foi feito as reformas das escola, que agora possa ser 
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efetivado o serviço, para que os meninos possam fazer prática 
esportiva na referida quadra na escola. Sobre os quebra- molas da 
Rua Padre Cicero, haja vista que é um problema muito grande estar 
sério demais, porque da acesso a uma Br a Br-232 estar muito 
perigoso, a população geral vem fazendo essa cobrança, e eu mais 
uma vez reitero essa cobrança aqui de dois quebra-molas para a 
Rua Padre Cicero, espero que logo seja resolvido para poder sanar 
o problema. Por fim, agradece a atenção de todos. Fez uso da 
palavra o vereador Cícero Nunes Diniz, desejando boa noite ao 
Sr. Presidente, aos colegas vereadores, funcionários da casa e ao 
povo que estão nos assistindo. Agradeço a Deus por mais uma 
sessão com saúde. O vereador Barreto cobrando a necessidade de 
um ponto de apoio ou um posto de saúde para o Sítio Varjota, eu 
lembrei do Sítio Cardoso também, é um lugar que precisa muito de 
um posto de saúde ou ponto de apoio para os médicos do PSF ir 
consultar as pessoas, se pudesse fazer um ponto de apoio eu 
agradecia muito. Vou cobrar um pouco da gestão, sobre a quadra 
do sítio Caboclo, lugar que deveria fazer uma reforma da quadra, o 
pessoal já perderam um colégio, era um colégio muito bom, todos 
os funcionários foram transferidos para o colégio do Sítio Balanças, 
vejo que são prédios que ainda da para tirar bons proveitos, que a 
gestão de um apoio, são prédios que da para ser aproveitados para 
fazer outra coisa. Quero aqui falar da reunião que nós fomos em 
Brejo Santo, uma reunião muito proveitosa, agradecer a prefeita 
pelo convite, fiquei muito satisfeito com as palavras do deputado 
Guimarães, fiquei feliz em ver a quantidade de pessoas 
trabalhando, e o deputado Guimarães foi um dos que lembrou ao 
deputado Guilherme para que trouxesse uma ramal para nossa 
cidade também, para que possa empregar umas duzentas (200) a 
trezentas (300) pessoas aqui na nossa cidade e em Penaforte, 
seria uma grande ajuda para o povo. Desejo a todos uma ótima 
semana, meu muito obrigado pela atenção de todos. 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 em casa que nos assisti pelas 
redes sociais. Também fiquei muito feliz com as palavras do 
deputado Guimarães, não só a dele, eu posso até estar enganado o 
governado também falou e disse que o gestor que tivesse interesse 
ele tinha total apoio, cabe a prefeita buscar parcerias com a 
empresa Dilly, até então Porteiras já funciona, fico muito feliz 
porque abriu um leque cabe o gestor correr atrás. Com  relação a 
sinalização da cidade desde o mês janeiro que foi cobrado aqui e 
batemos no mesmo assunto, essa semana quase que presenciei 
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um acidente por falta de sinalização, falaram que o sinalize vinha 
fazer a sinalização até agora não apareceu. Quero deixar meus 
parabéns a todos que fazem a secretaria de agricultura os que 
estão na coordenação do carro pipa, fica aqui meus parabéns, 
graças a Deus agora estar dando certo abastecer por região, deixo 
meus parabéns ao pessoal que trabalha na garagem e a Abílio 
sempre que precisamos estar a disposição. Desejo a todos uma 
ótima semana, meu muito obrigado pela atenção. Fez uso da 
palavra o vereador Jesoaldo Pereira da Silva, desejando boa noite 
ao Sr. presidente, aos nobres colegas vereadores, vereadora 
Valma, ao público que nos assisti pelas redes sociais. Inicio 
agradecendo a Deus por mais uma semana, mais uma sessão 
todos com saúde. Quero aqui em meu nome e em nome da minha 
família Gervasio, desejar meus sentimentos a toda família do nosso 
amigo Francisco filho de Zé Urias. Hoje tivemos a visita de nosso 
amigo Vanderlei Freire pré- candidato a deputado estadual, nos 
fez essa visita, foi uma ótima visita e quero aqui agradecer. 
Parabenizo os colegas vereadores Barreto e Ronivaldo pelos 
pedidos de requerimentos. Por fim, agradece a atenção e todos. 
Fez uso da palavra o vereador Ronivaldo Antonio de Souza, 
desejando boa noite ao excelentíssimo Sr. Presidente, nobres 
colegas vereadores, funcionários da casa, ao público que estão nos 
assistindo. Gostaria que a casa enviasse ofício ao executivo para 
fazer restauração na iluminação pública da quadra da Vila 
Carnaúba e uma reforma. A respeito do Posto de Saúde do Distrito 
Baixa Grande, lá estar com uma deficiência no quesito dos móveis, 
que seja enviado ofício também solicitando para seja resolvido esse 
problema, algumas pessoas mim procuraram pedindo para que seja 
resolvido a situação, o posto de saúde estar com alguns móveis 
quebrados e as cadeiras que tem são cedida da escola. A 
iluminação da localidade da Baixa Grande, foi prometido a alguns 
meses essa iluminação e as pessoas vem aguardando esse 
serviço, peço que seja enviado ofício solicitando isso também. 
Agradeço ao colega vereador Gervasio pelo elogio ao 
requerimento e ao nobre presidente também. Ademais desejar a 
todos uma ótima semana, meu muito 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, público que nos assisti através da redes sociais e 
funcionários da casa. Hoje quero agradecer a senhora prefeita e ao 
secretário Juareizinho pelo pedido que fiz sobre o pipa e fizeram da 
forma que pedi, graças a Deus estar dando certo. Agradeço aos 
meninos que trabalham na garagem sempre que preciso mim 

 



ajudam. Parabenizo o colega vereador Ronivaldo pelo 
requerimento. Parabenizo o colega vereador Barreto também. 
Estou gostando muito nessa casa, todos os vereadores estão 
trabalhando em todas as regiões, costumo falar que não sou 
vereadora de uma região só, sou vereadora do povo de Jati, 
acredito que os colegas estão trabalhando da mesma forma. Desejo 
a todos uma ótima semana, meu muito obrigado pela atenção. O Sr. 
presidente retomou a palavra e agradeceu aos senhores 
vereadores, agradeceu a atenção 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 
	  Vinicius Santos Dantas de Araújo, 
secretár(o designado, mandei lavrar a presente Ata, que após lida e 
achada conforme, vai assinada pelos vereadores presentes. 

-JOSÉ WILSE CAMPOS PEREIRA (PRESIDENTE)- c---- 	-z_- 

•VALMA MARIA GOMES DA SILVA(VICE-PRESIDENTiJ:-  " ---- - 

-VINÍCIUS SANTOS DANTAS DE ARAÚJO (10  SECRETÁRIO) 	 

•CICERO NUNES DINIZ (20  SECRETÁRIO) 	- 	 

• CICERO MOREIRA BARRETO 	V  VI  

• JOSÉ ARIMATEIA JUSTINO DOS SANTOS 

• JESOALDO PEREIRA DA SILVA 

• FRANCISCO ALVES DE MEDEIROSÍ 	(   

• RONIVALDO ANTONIO 9 --SOI.1  4-' 	  


