
Ata da trecentésima nonagésima quinta (395°) sessão ordinária, do primeiro 

período legislativo da décima nona legislatura (19°). Aos vinte (20) dias do mês 

de Maio de dois mil e vinte e um (2021) no Plenário Virtual, com início às 

dezenove horas (19 hs). O Presidente Manuel Alves de Sousa registrou a 

presença dos seguintes vereadores: Daniel Nilson Sá Lima; Edimar Gabriel da 

Rocha; Ediomar de Carvalho Silva; Emanuel de Morais Siqueira; Francisco 

Antônio Silva Cardoso; Francisco Edilson Nogueira de Sousa; Francisco José 

Alves de Arruda; Giovani Araújo da Cunha; João Luiz Nogueira Pessoa; João 

Mamede dos Santos; José Océlio Brito Silva; Judite Ana de Brito Fontenele; 

Manuel Alves de Sousa; Maria Lucinete de Sousa Brito. Havendo número 

Regimental e invocando a proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a 

sessão. O Presidente fez considerações da Ata da trecentésima nonagésima 

quarta sessão (394°) realizada no dia 13 de maio de 2021. Após a leitura da 

Ata, o Presidente colocou a mesma em discussão. Não havendo vereador para 

discutir, o Presidente colocou a Ata em votação, sendo aprovada por 

unanimidade dos presentes (13 votos). Não havendo matéria no expediente 

para a ordem do dia, o Presidente passou para o Grande Expediente, 

assegurando aos vereadores inscritos o tempo de máximo de até cinco (05) 

minutos para o uso da palavra. O vereador Daniel Lima fez o uso da palavra, 

disse que a situação que a Câmara de Viçosa vive, é uma situação difícil, disse 

que se sente envergonhado de ser vereador de Viçosa do Ceará, falou que 

todos tem tentado trabalhar, mas que infelizmente não estão conseguindo, não 

por falta de vontade, mas por conta das ações da Mesa Diretora da Câmara de 

Viçosa do Ceará, reclamou do tempo reduzido das sessões e que existem 

inúmeras matérias aguardando que a Presidência da Mesa Diretora dê 

encaminhamento, tratou de proposituras de sua autoria e do Bloco PDT, PT e 

PSB; tratou do papel amplo do vereador, e do não encaminhamento das 

proposituras pela Mesa Diretora; solicitou a Presidência que trate os 

vereadores de forma igual, respeitosa, salientou que estão para colaborar na 

condução dos trabalhos, mas não podem se esquivar e calar quando a atuação 

do vereadores está sendo prejudicada, pois isso pode também prejudicar a 

população de Viçosa do  Ceará; pediu ao Presidente que na próxima sessão 

encaminhasse as proposições e que retorne as sessões presenciais com todo 

cuidado, ou alterar a Portaria nº 009/2021 para que possam utilizar o tempo 

total da Sessão Ordinária. O vereador Francisco Arruda, fez o uso da palavra, 

destacou algumas pautas que vem sendo realizadas através da Prefeitura 

Municipal de Viçosa do Ceará por algumas secretarias, disse que foi dado 

início a recuperação das estradas vicinais, pois é uma preocupação da Gestão 

o melhoramento da qualidade dessas estradas no Município de Viçosa, é uma 

das ações que está sendo feita pela Secretaria de Infraestrutura, e por mais 

que a Prefeitura tenha o maquinário, não é o suficiente para atender todas as 

comunidades, mas que o trabalho está sendo feito; ressaltou a importância do 

trabalho dos profissionais de saúde do Município de Viçosa do Ceará, no 

enfrentamento a essa pandemia, e que os profissionais de saúde estão vivendo 

duas campanhas de vacinação, que é a Campanha contra o coronavírus e a 

Campanha da vacinação da gripe, que acontece anualmente; destacou dados 

atualizados referentes a quantidade das primeiras e segundas doses da vacina 

que foram aplicadas e explanou informações pertinentes sobre as vacinas e em 



relação as pessoas que foram vacinadas e as que faltam; fez considerações 

sobre a questão da compra de vacinas através do Consórcio Nacional de 

Vacinas, formado por vários municípios, destacou que há um grande problema, 

que é a falta de insumos para a produção das vacinas, o que impede a compra 

das mesmas; salientou que Viçosa se disponibiliza do capital para comprar 

vacinas, e assim que estiverem disponíveis, serão adquiridas. O vereador 

Emanuel Siqueira fez o uso da palavra, disse que fica incomodado com a 

situação que ocorre na Câmara Municipal, destacou que em seu mandato 

como vereador tem tido diversas iniciativas, proposições que foram 

encaminhadas à Câmara, no sentido de colaborar com a população de Viçosa 

do Ceará, disse que suas proposituras não estão recebendo celeridade; 

destacou um Projeto de Lei que trata sobre a publicidade da transparência na 

questão da compra de vacinas, e disse que foi arquivado de forma unilateral 

pelo Presidente da Câmara, utilizando de um inciso que não assegura a atitude 

do Presidente, disse que recorreu da decisão e não foi pautada; ressaltou que 

há um requerimento que está protocolado nesta Casa recorrendo a decisão do 

Presidente, bem como solicitando o encaminhamento da decisão do 

Presidente, se assim não for revista para a Comissão de Justiça e Redação 

assegurada no Regimento Interno da Câmara; comunicou que está preparando 

um requerimento solicitando a Mesa Diretora da Casa que dê transparência no 

site oficial da Câmara, que mostre a produção legislativa dos vereadores, 

salientou que existem vários requerimentos de sua autoria que solicita a 

transparência sobre diversos pontos importantes, e a intervenção do Poder 

Público Municipal em diversas áreas do Município, mas infelizmente os 

requerimentos permanecem parados, sem a devida tramitação; destacou que 

os vereadores de oposição estão trabalhando pelo bem do povo de Viçosa, 

fizeram uma notícia para o Ministério Público, que recomendou para a 

Prefeitura Municipal de Viçosa para que a mesma suspendesse uma licitação 

onde previa contratar mão de obra terceirizada; finalizou pedindo a colaboração 

da Mesa Diretora da Câmara para atuarem pelo bem da população de Viçosa 

do Ceará. O Presidente disse em resposta ao vereador Emanuel Siqueira que 

já havia pedido ao Diretor da Câmara que atualizasse o site da Câmara. O 

vereador Giovani Araújo, fez o uso da palavra e disse que protocolou um 

Projeto de Lei no dia 08 de Abril de 2021, que depois foi encaminhado para a 

Comissão, e que de acordo com o Art. 54 do Regimento Interno a Comissão 

teria um prazo até dia 13 de maio de 2021 para euzarir parecer, destacou que 

passou o prazo e que o Projeto sequer foi encaminhado para a votação; 

salientou que quem perde com tudo isso é o povo de Viçosa e explanou sobre 

o que trata o Projeto, destacou também que sente vergonha, pois todos 

produzem para o bem de Viçosa, mas isso não é levado a sério, pediu a Mesa 

Diretora que olhe os Projetos, e não quem os protocolam, ressaltou ainda que 

o trabalho dos vereadores não é apenas apresentar projetos e fiscalizar, disse 

ainda, que o trabalho está sendo prejudicado, consequentemente a população 

de Viçosa também é prejudicada; pediu a Mesa Diretora que reflita para que 

possam retornar as atividades no Prédio da Câmara ou que tenham mais 

tempo para poder discutir as matérias importantes de Viçosa; disse que esta 

Casa tem sua função e os vereadores tem sua importância, falou que não 

estão desempenhando o papel  que devem fazer por conta da morosidade e 



muitas vezes das questões políticas, pediu ao Presidente que possa observar 

esses pontos e todos mostrarem para que foram eleitos. A vereadora Lucinete 

fez o uso da palavra, falou da sua solidariedade para com o Vereador João 

Luiz que sofreu ameaças de um ex-servidor da Prefeitura Municipal, disse que 

recebeu reclamações da população referente as estradas que estão 

intransitáveis de algumas comunidades, fez algumas considerações sobre a 

demora na abertura do Hospital de Campanha, destacou que se isso tivesse 

acontecido antes teria evitado muitas mortes causadas pela covid-19; 

parabenizou os profissionais de saúde, todos que estão na linha de frente ao 

combate da covid-19, aqueles que estão lutando para salvar vidas e se 

solidarizou as famílias que perderam seus entes queridos para o vírus. O 

vereador Francisco Antônio fez o uso da palavra, parabenizou o Presidente 

pela volta a Câmara, a vice-presidente e  o Prefeito, e parabenizou o Ministro 

Carlos Horbach que deu a Liminar ao Prefeito José Firmino e o Vice-prefeito 

Dr. Marcelo; salientou que durante o período do inverno é comum o desgaste 

das estradas, mas que o Prefeito está trabalhando para recuperá-las, salientou 

que o mesmo trabalha para todos; parabenizou os profissionais da saúde, toda 

a equipe que trabalha na área da saúde, e o Secretário da saúde Adriano pelo 

belíssimo trabalho que vem fazendo no Hospital Municipal. O vereador João 

Luiz fez o uso da palavra, agradeceu o apoio e a solidariedade de todos em 

relação  ao episódio que aconteceu nos últimos dias, agradeceu a atitude do 

atual Presidente que estava na função de Prefeito Interino e pelo apoio em 

relação ao desentendimento que teve com o Sr. Benedito Aragão, disse que os 

vereadores devem trabalhar e ter a liberdade e a segurança para desempenhar 

a função, salientou que o trabalho do vereador não é somente fiscalizar e 

apresentar Projetos, mas também estar presente onde o povo estar, 

representá-lo, agradar a população e fazer o que é correto; ressaltou que tem 

seu posicionamento político, é da base do Prefeito, apoia os projetos do 

mesmo em prol da população; disse que apoiou as manifestações em relação a 

PL 2564 que luta pelo Piso Salarial da Enfermagem, pelos direitos melhorias 

dos profissionais da enfermagem, pois estão tendo um papel fundamental 

nesse momento de pandemia; parabenizou todos os profissionais da área da 

saúde e ao Secretário de saúde Adriano que também está desempenhando um 

papel importante, parabenizou ao prefeito José Firmino, pois acredita que o 

mesmo vai fazer um Hospital de Campanha e vai melhorar a saúde do 

Município de Viçosa.  O Vereador Daniel Lima se pronunciou, e apresentou ao 

Presidente um requerimento verbal baseado no Art. 95 , inciso IV, do 

Regimento Interno, para a leitura de uma matéria da recomendação n° 

006/2021 do Ministério Público. O Presidente afirmou que a recomendação ja 

era de conhecimento de todos. Em seguida encaminhou para a Comissão de 

Finanças e Orçamento a LDO para o exercício de 2022. Não havendo nada 

mais a tratar, o Presidente deu por encerrada a sessão, marcando a próxima 

para o dia 03 de Junho de 2021, e eu, João Luiz Nogueira Pessoa, Primeiro 

Secretário, lavrei a presente Ata, que depois de lida e discutida, será votada e 

assinada pelo Presidente e Primeiro Secretário, nos termos do Artigo 4º da 

Portaria 009/2021. 

 


