
 

 

 

ATA DA SEGUNDA (2ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO (1º) PERÍODO DA SESSÃO 

LEGISLATIVA DE 2021 DA ATUAL LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-

CE, REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2021. 

           Aos Doze (12) dias do mês de Fevereiro de 2021, no Palácio Aluízio Álvares Coutinho, 

Sede da Câmara Municipal de Jardim-Ce, localizada à rua Pe. Miguel Coelho nº 65, na Sala das 

Sessões, às dezenove (19) horas e vinte (20) minutos, realizou-se a Segunda Sessão Ordinária 

do Primeiro Período da Sessão Legislativa de 2021 da atual Legislatura da Câmara Municipal de 

Jardim-Ce, sob a Presidência do Vereador José Napoleão Barreto de Araújo, e por mim, 

Vereador Aristides Napoleão Sampaio Neves Aires, Primeiro (1º) Secretário, secretariado, 

ocupando a Segunda (2ª)Secretaria o Vereador Sebastião Carlos Pereira da Costa. Pelo livro de 

presença verificou-se o comparecimento dos seguintes Vereadores: Adivan Nogueira Leite, 

Antonio Francisco dos Santos, Aristides Napoleão Sampaio Neves Aires, Cicero Felix de 

Figueiredo, Jaskejhan Jorge Emídio, José Napoleão Barreto de Araújo, Liliana Linhares Ribeiro 

Brito Coutinho, Luiz Sérgio Luciano Gonçalves, Regilanio Pajeú dos Santos, Sebastião Carlos 

Pereira da Costa e Sizernando Caetano Barbosa. Com a presença da unanimidade dos 

membros da Câmara Municipal, o Senhor Presidente Vereador José Napoleão Barreto de Araújo 

na forma da lei disse: Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 2ª Sessão Ordinária do 1º 

Período da Sessão Legislativa de 2021, para satisfação da legislação em vigor. Verificada a 

existência de quórum legal para deliberar, aprovou a ata da Sessão Ordinária, realizada em 

02.02.2021, tendo em vista que a mesma ficou a disposição dos nobres pares para verificação 

antes de iniciar esta Sessão Ordinária. Prosseguindo com os trabalhos, o Senhor Presidente 

autorizou a leitura do seguinte: Requerimentos nºs 001 e 002 dos Vereadores Luiz Sergio 

Luciano Gonçalves e Jaskejhan Jorge Emidio; Indicações nºs 004, 005, 007, 008, 009, 010, 011, 

012, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030 e 

031/2021, dos Vereadores Liliana Linhares Ribeiro Brito Coutinho, Sebastião Carlos Pereira da 

Costa, Antonio Francisco dos Santos, Regilanio Pajeú dos Santos, Jaskejhan Jorge Emídio, 

Aristides Napoleão Sampaio Neves Aires e José Napoleão Barreto de Araújo, os Requerimentos 

nºs 001 e 002/2021 foram aprovados por todos Vereadores presentes. Dando sequencia o 

Senhor Presidente disse: Encaminho os Projetos de Leis nºs 001, 002, 003, 004, 005 e 006/2021 

e o Projeto de Resolução Legislativa nº 001/2021, às Comissões pertinentes para emissão de 

Pareceres, tendo em vista que os referidos Projetos já foram distribuídos cópias aos nobres 

pares. Em seguida o Senhor Presidente autorizou a leitura do ofício nº 00623/2021-SEC.SSP., 

datado de 21.01.2021, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, após a leitura, o Senhor 

Presidente disse: Encaminho o Parecer Prévio nº 00085/2019 do Tribunal de Contas do Estado 

do Ceará, às Comissões pertinentes para os devidos encaminhamentos, tendo em vista que o 

referido Parecer Prévio já foi distribuído cópia aos nobres pares. Em seguida o Senhor 

Presidente autorizou a distribuição da Proposta da Mesa Diretora para a formação das 

Comissões Permanentes da Câmara Municipal, para o biênio 2021/2022. Logo após a 

distribuição da Proposta, o Senhor Presidente autorizou a leitura do seguinte: Ofício nº 

1202001/2021-PJ, de 12.02.2021, do Senhor Prefeito Municipal Dr. Aniziário Jorge Costa 



 

 

 

apresentando o Vereador Jaskejhan Jorge Emídio como líder do Governo junto a Câmara 

Municipal de Jardim-Ce; Ofício nº 012/2021, dos Vereadores da bancada de oposição indicando 

o Vereador Luiz Sergio Luciano Gonçalves para ocupar a função de Líder da Bancada 

Oposionista junto a este Poder Legislativo, formado pelo PDT; Ofício nº 013/2021, dos 

Vereadores da bancada de situação, indicando o Vereador Adivan Nogueira Leite para ocupar a 

função de Líder da Bancada da Situação junto a este Poder Legislativo formado pelos partidos: 

MDB, PSB e PSD. Prosseguindo o Senhor Presidente declarou aberto o Grande Expediente, 

facultando a palavra e a concedendo ao nobre Vereador Luiz Sergio Luciano Gonçalves que 

abordará o tema COVID-19, no Município de Jardim-Ce, que iniciou suas palavras saudando 

nobres pares em nome do Presidente José Napoleão, internautas, cumprimentou o presidente 

do partido Siza e o Vice Dezão, em seguida comentou sobre um requerimento do Vereador Siza 

que havia feito em dezembro sobre as contas da Covid, salientando que a resposta não foi 

satisfatória, sua pessoa fez outro, o qual foi aprovado. Por fim teve locação de carros por preços 

absurdos, vai seguir essa linha, espera que seja dado explicações, eles tem um prazo para 

responder, caso não respondam tomará medidas mais sérias. Finalizou desejando boa noite a 

todos. O Vereador Antonio iniciou suas palavras saudando nobres pares em nome do Presidente 

José Napoleão, em seguida disse que esteve na cidade de Varzea Alegre conversando com o 

amigo Michael, e com o Presidente da Câmara de Cedro-Ce, em seguida disse que seu assunto 

é água, sabe que está sendo hoje feito uma nova estrutura, ouviu por diversos anos que 

chegaria água nas Lajinhas e Lagoa do Alto, pedia uma atenção especial para esses locais, na 

Zona Urbana não se paga água, paga-se apenas uma contribuição, não é fácil colocar água 

100% nas comunidades, a água chegou isto é uma realidade. Finalizou agradecendo a atenção 

de todos. Aberta a Ordem do Dia, o Senhor Presidente colocou em discussão única a Proposta 

da Mesa Diretora, para a formação das Comissões Permanentes da Câmara Municipal, para o 

biênio 2021/2022, sobre a qual não havendo discussão, foi submetida a votação única, 

resultando em sua aprovação por todos Vereadores presentes. Em seguida o Pequeno 

Expediente foi aberto e na sequencia o Senhor Presidente declarou aberto o espaço para 

inscrição de Vereadores que sequencialmente farão uso da palavra para breves comentários 

pelo tempo de 05 (cinco) minutos, foram inscritos os Vereadores Regilanio, Sergio, Antonio, 

Liliana, Siza, Aristides, Carlos e Napoleão, na sequencia e por ordem dos inscritos a palavra foi 

concedida ao Vereador Regilanio que iniciou suas palavras saudando nobres pares em nome do 

Presidente José Napoleão, funcionários da Câmara , internautas, em seguida disse que fica feliz 

que Antonio do Sindicato juntamente com sua pessoa estejam lutando pela água das lajinhas e 

Lagoa do Alto, como também da Lagoa do Espinheiro, sabe das dificuldades que passam 

aquelas comunidades, com planejamento tudo fica mais fácil, vamos trabalhar juntos em prol 

das comunidades. Finalizou agradecendo a atenção de todos. O Vereador Sergio iniciou 

cumprimentando a todos mais uma vez, em seguida teceu comentários sobre transferências que 

estão acontecendo, são perseguições. Falou ainda sobre o Ceo, em Jardim existe esse projeto, 

inclusive tem mais de 70 mil reais em conta, só precisava a Prefeitura manter esse projeto por 3 

meses, depois vinha verbas federais, apelou para que o Prefeito atenda a saúde bucal da 

população, quem assiste a Jardim é Juazeiro do Norte, que o Executivo olhe com bons olhos 



 

 

 

para o Ceo. Finalizou agradecendo a atenção de todos. O Vereador Antonio iniciou suas 

palavras saudando a todos mais uma vez, em seguida disse que a advogada de seu partido 

informou que todas as contas foram aprovadas. Disse que esteve nas Cacimbas ontem, a 

quadra está quase 100% concluída, a Escola do Olho D’agua está pronta. Disse que fez 

indicação para recolherem o lixo dos Barreiros. Falou que a adutora está em teste, a tubulação 

está pronta. Quanto ao Ceo, informou ao colega Serginho que o problema é a folha de 

pagamento estourada, esse dinheiro chegou em 2013 e voltou, motivo folha de pagamento 

estourada, esperamos que o atual Prefeito consiga esse grande projeto. Finalizou desejando 

boa noite a todos. A Vereadora Liliana iniciou suas palavras saudando nobres pares em nome 

do Presidente José Napoleão, internautas, funcionários da casa, em seguida fez um vasto 

comentário sobre suas indicações lidas hoje. Disse que vivemos um período de carnaval, 

devemos nos cuidar, a nossa Jardim tem 524 casos de covid confirmados, com 21 óbitos, todo 

cuidado é pouco. Finalizou desejando boa noite a todos. O Vereador Siza iniciou suas palavras 

saudando nobres pares em nome do Presidente José Napoleão, funcionários da casa, 

internautas, em seguida teceu comentários sobre perseguições que estão acontecendo, vivemos 

num país democrático de direito, todos muito bem sabe que, é um direito a pessoa escolher o 

seu lado político, sua religião. Disse que algumas pessoas nomeadas não são efetivos, ficam 

fazendo chacotas com pessoas que chegam alí, deixa seu repúdio, é preciso respeitar a 

democracia. Finalizou desejando boa noite a todos. O Vereador Aristides iniciou suas palavras 

saudando nobres pares em nome do Presidente José Napoleão, internautas, em seguida disse 

que tem em mãos uma nota de repúdio do Sindjard, que utilizou palavras inadequadas, 

irresponsável, assedio moral, atos de intimidação, essa carta do Sindjard é um ato de 

inconformismo. Finalizou desejando boa noite a todos. O Vereador Carlos iniciou suas palavras 

saudando nobres pares em nome do Presidente José Napoleão, internautas, em seguida disse 

que a quadra do Distrito Horizonte está muito bonita. Agradeceu ao Prefeito, ao Secretário de 

Obras e a Secretaria de Educação, foi uma parceria. Quanto ao dinheiro da covid-19, o colega 

Jaskejhan poderá explicar e com referencia a perseguição, o atual Prefeito não persegue 

ninguém. Finalizou agradecendo a atenção de todos. O Senhor Presidente Vereador José 

Napoleão informou aos colegas Vereadores que, na próxima sexta-feira, dia 19.02.2021, 

acontecerá a Sessão de fotografias dos Vereadores, será iniciada às 16:00 horas aqui na 

Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar e reafirmando a confiança em Deus, o Senhor 

Presidente Vereador José Napoleão Barreto de Araújo declarou encerrada a presente Sessão, 

ficando desde já marcada a próxima Sessão Ordinária para o dia 19.02.2021, a partir das 19:00 

horas, na Sede da Câmara Municipal de Jardim-Ce. Ressaltando que serão tomadas todas as 

providências adotadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Vigilância Sanitária do 

Município de Jardim-Ce, no combate a disseminação da pandemia do COVID-19, e para 

constar, eu, Vereador Aristides Napoleão Sampaio Neves Aires, autorizei lavrar a presente ata, a 

qual se achada conforme vai devidamente assinada pelo Senhor Presidente, Secretário e 

Vereadores presentes. 


