
RESSALVA DA ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
PRIMEIRO PERÍDO LEGISLATIVO DO ANO DOIS MIL E VINTE E 
DOIS. O VEREADOR JESOALDO PEREIRA DA SILVA, 
MENCIONOU NA SESSÃO PASSADA, SOBRE O TELEFONE DO 
HOSPITAL MUNICIPAL NÃO ESTAR FUNCIONANDO, O MESMO 
FALA QUE FEZ VÁRIAS LIGAÇÕES, O TELEFONE CHAMAVA E 
NINGUÉM ATENDIA E AGORA O TELEFONE NÃO CHAMA MAIS. 
NO HOSPITAL ESTAR SEM TELEFONE FUNCIONANDO. 
SOLICITA QUE ESSE PROBLEMA SEJA RESOLVIDO, O POVO 
MERECE UMA ATENÇÃO MAIOR. 

ATA DA SEGUNDA 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 22 dias do mês de Fevereiro do ano de 2022, ás 19:00 horas, 
Da Sala das Sessões, realizou-se a Segunda 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, 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. Aberta a Sessão, o Senhor 
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 informa não haver matéria 
para o expediente. Na oportunidade, o Sr. Presidente solicita ao 
secretário da casa para fazer leitura dos pedidos dos senhores 
vereadores. Pedido de requerimento n°. 001/2022. solicitando do 
executivo que seja feito extensão da rede de esgoto na rua Antônio 
Freires de Sousa, via localizada ao lado da escola Doralice Ferreira 
de Sousa, No Distrito Carnaúba. Pedido solicitado do vereador José 
Arimateia Justino dos Santos. Pedido de ofícios solicitado pelo 
vereador Vinicius Santos Dantas de Araújo. Que solicita 
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informações a respeito do prazo e data para pagamento da ajuda 
de custo dos munícipes que precisam de deslocar para outras 
cidades, a fim de realizarem tratamento de saúde. E por fim, pedido 
solicitando informações a respeito da efetivação dos projetos 
relacionados ao uso dos poços artesianos, que foram cavados nos 
sítios: Varjota, Mãe D'água, MST Assentamento João Timóteo e 
Balsamo, zona rural do Município de Jati-CE durante o ano de 
2021. 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. Primeiramente 
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	 agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui 
hoje, todos reunidos com saúde. Falo aqui mais uma vez a 
satisfação que é estar retornando aos trabalhos juntos com os 
colegas vereadores. Nas minhas palavras gostaria de falar que hoje 
estive no sítio Balsamo, onde encontrei essa dificuldade que estar 
-b,avendo com relação aos poços que foram cavados, que vai ser de 
su 	importância para nosso município. O que eu venho na noite 
de hoje é cobrar das autoridades competentes para que seja 
solucionado o problema no Sítio Balsamo, tem uma promessa de se 
fazer um chafariz, eles alegam que não é necessário fazer o 
chafariz, mais que seja encanada a água para as residências, 
porque muitas pessoas tem cisterna, com essa água dos poços 
chegando nas residências desafogava mais o abastecimento do 
carro pipa, o carro já ia abastecer outra região. Com  relação as 
diárias dos pacientes que fazem tratamento, e vão a Fortaleza, 

\ 	gostaria de falar que estão sendo pagas as diárias, mais tem uma 
grande dificuldade, muitos que precisam dessa diária entraram em 
contato comigo para tentar resolver, no meu ponto de vista tudo se 
resolve com diálogo, e é muito fácil de resolver essa problemática. 
Pacientes quando vão a Fortaleza na segunda-feira ou na sexta-
feira, vão sem o valor da diária, depois quando retornam na viagem 
é que vão receber o valor, essas diárias tem que ser entregues 
antes para que os pacientes vá a viagem com a diária certa. É 
interessante que agente veja como resolver, porque o pessoal já 
vão a viagem para fazer tratamento e doente, e ainda encontrar 



essas dificuldades. Devemos sentar com a senhora prefeita junto 
com a secretária para tentar resolver essa situação. Com  relação ao 
telefone móvel que cobrei a semana passada, estive no hospital 
para vê se já tinha solucionado o problema, mais ainda se encontra 
da mesma forma, o telefone estar no hospital, tem o chip e o 
telefone, mais não funciona. O hospital é um órgão muito importante 
no município, sem o telefone para que as pessoas entrem em 
contato fica difícil, ninguém é obrigado ter o número de funcionários 
do hospital para entrar em contato para obter informações, então 
essa é uma situação muito fácil de ser resolvida. Agradeço a todos 
pela oportunidade, tenham todos uma boa noite. Fez uso da palavra 
o vereador Cicero Moreira Barreto, desejando boa noite ao Sr. 
Presidente, aos colegas vereadores, funcionários da casa e ao 
público que nos assistir através das redes sociais. Quero 
parabenizar o vereador Vinicius pelo pedido de ofícios e o vereador 
Teteia pelo pedido de requerimento. Gostaria de pegar um pouco 

fl 	da fala do vereador Vinicius com relação a esses poços. Acredito 
que- e a documentaçao com termo de doaçao que falta para 
liberação, inclusive Sr. Presidente, eu fiscalizei a perfuração de três 
(03) poços na época, todos com bastante água, e seria ideal para 
funcionar, até então ajudaria o município, o carro pipa iria abastecer 
em outra região. Sobre as máquina, a muito tempo que as 
máquinas não passava no plano de manejo, hoje estive no local e o 
serviço ficou excelente, agora a população daquele Distrito possa 
retirar sua produção para fazer a venda, quero aqui parabenizar a 
todos que ajudaram e atenderam o pedido daquela população. 
Agradeço a todos pela atenção, meu muito obrigado. Fez uso da 
palavra o vereador José Arimateia Justino dos Santos, 
desejando boa noite ao Sr. Presidente, colegas vereadores, 
funcionários da casa e ao povo que estão nos assistindo. Agradecer 
aqui pelo requerimento, que a senhora prefeita veja com bons 
olhos, aquela situação e que em breve seja resolvido o problema 
daquela comunidade. Aproveito para fazer um pedido para que seja 
enviado ofício ao executivo, solicitado reparo na área elétrica do 
ginásio da Vila Carnaúba, tem vinte (20) refletores no local só 
acende seis (06), que seja feito um reparo geral. Com  relação as 
águas vamos aproveitar essa reunião que vai ter com o governador 



amanhã no cinturão das águas e cobrar para que essa água sirva 
para o povo. 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 
colegas vereadores, vereadora Valma, funcionários da casa e ao 
povo que estão nos assistindo. Agradeço a Deus por nós estarmos 
aqui hoje, participando de mais uma sessão. Sr. Presidente a 
semana passada eu e o vereador Vinicius falamos aqui a respeito 
do problema do telefone do hospital, falo mais uma vez que essa é 
uma coisa que não deveria estar acontecendo, porque muitas vezes 
tem pessoas que ficam doentes e não tem como ligar para o 
hospital, porque não tem telefone funcionando, um telefone de um 
hospital não funcionar é inadmissível, falaram que essa semana ia 
ser resolvido o problema e até agora não foi, já se passaram sete 

fl 	(07) dias e não resolveram nada. Sobre a barragem, o que eu vejo 
só deixou medo para o povo de Jati, antes o povo ia no local 

para pesca e agora não pode mais, se você tentar entrar no local é 
barrado, o vigia não deixar. Procurar junto com a prefeita algum 
benefício com essa água, até agora não estou vendo nenhum 
beneficio, só vi que trouxe apenas medo para o povo. Falo mais 
uma vez que o que for de bom e de beneficio para o povo de Jati 
tem meu apoio. Por fim, agradece a atenção de todos. Fez uso da 
palavra o vereador Ronivaldo Antonio de Souza, desejando boa 
noite ao exequentíssimo Sr. Presidente, aos nobres colegas 
vereadores e ao público que estão nos assistindo. Quero aproveitar 
o ensejo para parabenizar o colega vereador Teteia pelo seu pedido 
de requerimento, um pedido louvável. A vila Carnaúba tem crescido 
muito e alguns lugares tem que ser visto para fazer reparos. Quero 
parabenizar também o nobre colega vereador Vinicius, parabéns 
pelo seu trabalho, estar fazendo um trabalho diferenciado. Voltando 
ao assunto da barragem, é uma água muito difícil de poder usar, um 
processor muito burocrático, tem que fazer cadastro e até em tão 
não se pode fazer uso dela aqui na nossa região. Devemos cobrar 
para que possamos fazer uso dessa água, para que essa água 
possa abastecer na região do nosso município que é menos 
favorecida em água. A respeito da estrada da Vila Carnaúba, eu 
estive com a equipe da empresa antes de ontem, e conversando 



   

com eles, e o que eles falaram que a intenção é fazer o serviço 

mais rápido possível, tem uma equipe de cinquenta (50) pessoas 

para trabalharem mesmo e a empresa quer entregar a obra no 

prazo de sessenta (60) dias, eu fiquei muito feliz em saber. E que 

amanhã agente possa levar um requerimento da casa legislativa 

para o governador, solicitando a possibilidade de fazer a estrada até 

a cidade Jardim, é muito simples de justificar esse serviço, quem vai 

a Serra Talhada de Jardim passa pela Vila Carnaúba e não tem 

estrada, é uma parte muito pequena para fazer, que seja visto essa 

oportunidade de fazer esse requerimento no nome da casa 

solicitando essa parte. Ademais, agradecer 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, funcionários da casa e todo público que estão nos 

assistindo. Minhas palavras hoje é só de agradecimento, agradecer 

a Deus por estarmos aqui mais uma vez todos com saúde, e falar 

senhores vereadores que é uma grande satisfação da volta ás 

aulamanhã e dizer aos queridos alunos e senhores pais para não 

se preocupar, apesar que ainda vamos permanecer com essa 

doença por muito tempo, o que devemos fazer é só pedir a Deus 

que nos preteja, proteja nossos filhos e netos. Que amanhã os 

queridos alunos venham a escola com toda garra e toda força, para 

recuperar os dias perdidos. Acredito que com Deus na frente vai da 

tudo certo. Venham e mostre que vocês são capaz de recuperar 

esse dois (02) anos que perderam, boas-vindas a todos os alunos. 

Por fim, agradece a atenção de todos. Retomando a palavra o Sr. 

presidente agradece a vereadora Valma por presidir a sessão 

passada, deixo aqui meu agradecimento. Também quero convidar a 

todos os colegas senhores vereadores para participar da 

inauguração do Cinturam da Águas será amanhã ás 09:30h, todos 

estão convidados para participar. O Sr. Presidente agradece a 

todos presentes, e diz que foi uma satisfação recebe-los. E como 

nada mais 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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