
Ata da trecentésima octogésima quarta (384º) Sessão Ordinária do primeiro 

período Legislativo da décima nona legislatura (19°). Aos quatro (04) dias do mês 

de fevereiro de dois mil e vinte e um (2021) no Plenário da Câmara Municipal de 

Viçosa do Ceará, situada na Avenida Major Felizardo de Pinho Pessoa, S/N, 

nesta cidade, com início as dezenove horas (19:00 hs). O Presidente Manuel 

Alves de Sousa solicitou que os vereadores registrassem a presença no painel 

eletrônico, sendo constatada 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 Ednaldo Fontenele Xavier; 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 solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Ata da 

trecentésima octogésima terceira Sessão Ordinária (383°) realizada no dia 15 de 

janeiro de 2021. Após a leitura da Ata, o Presidente colocou a Ata em discussão, 

que teve pedido de retificação feito pelo Vereador Daniel Lima e Emanuel 

Siqueira. Em seguida o Presidente colocou a Ata em votação, que foi aprovada 

por 13 votos a favor e 01 abstenção do vereador Daniel Lima. O Presidente 

solicitou ao Secretário que fizesse a leitura das matérias constantes no 

expediente que seja: Ofício Circular nº 11-2021/35º  da 35º Zona Eleitoral do 

Ceará; Projeto de Lei nº 001/2021 da Mesa Diretora, que autoriza Câmara 

Municipal de Viçosa do Ceará/CE associar-se e contribuir mensalmente para a 

União dos Vereadores e Câmaras do Ceará – UVC e dá outras providências; 

Ofício nº 001/2021 dos Vereadores Francisco Edilson Nogueira de Sousa ( Vice-

Presidente Municipal do PDT), Vereador Giovani Araújo da Cunha (Presidente 

Municipal do PT) e Francisco de Oliveira Lima (Presidente Municipal do PSB), 

comunicando a formação do Bloco Partidário PDT-PT-PSB na Câmara Municipal 

de Viçosa do Ceará, indicando como líder do referido bloco o vereador Daniel  

Nilson Sá Lima – PSB e vice-líder, o vereador Emanuel de Morais Siqueira –

PDT; Ofício nº 044/2021 do Poder Executivo, indicando o Vereador Francisco 

José Alves de Arruda para exercer a liderança do Prefeito na Câmara Municipal; 

Ofício nº 001/2021 do Partido MDB que indica o Vereador Francisco Antônio 

Silva Cardoso e Edimar Gabriel da Rocha para exercerem, respectivamente, as 

funções de líder e vice-líder da bancada do Movimento Democrático Brasileiro 

na Câmara Municipal de Viçosa do Ceará. Iniciando o Pequeno Expediente o 

Presidente considerou que o tempo máximo era de cinco minutos (5 min.),  que 

os vereadores deveriam falar apenas sobre as matérias que foram lidas no 

expediente; concedeu a palavra para o Vereador João Luiz Nogueira Pessoa 

que saudou a todos os presentes, ressaltou o cuidado que devem ter em relação 

as falsas notícias que circulam, que os responsáveis pela 35º Zona Eleitoral de 

Viçosa não confundam a questão política com a questão judicial; o mesmo 

destacou sua preocupação com alguns fatos que aconteceram nos últimos dias, 

como por exemplo, sobre a decisão liminar do Prefeito José Firmino de Arruda 

onde o mesmo fez críticas na internet mas sem ofensas pessoais ou de cunho 

de baixo calão, foram críticas feitas com respeito, além disso as palavras ditas 



por ele não foram mentirosas, o Vereador ainda considerou que o processo 

político foi muito pesado para todos, mas que é página virada, que o objetivo é 

a união de todos em prol do Município, buscar o que é melhor, tentar juntos 

aprovar as matérias que são de relevância para o Município; para concluir, o 

Vereador destacou o convite que teve do Presidente da Casa para ir na UVC, 

onde foi tratado sobre a importância e o que a UVC tem a oferecer aos 

vereadores. O vereador Francisco José Alves de Arruda, ao fazer uso da palavra 

no Pequeno Expediente, buscou entender sobre a filiação da Câmara na UVC, 

e como o vereador poderá participar de maneira individual na UVC; em seguida 

agradeceu ao Prefeito José Firmino pela confiança de indicar como Liderança 

do Executivo e destacou que enquanto estiver ocupando a posição de líder do 

Executivo, estará aberto a dialogar com os colegas vereadores, explicar as 

matérias enviadas pelo Poder Executivo. Concedida a palavra ao vereador 

Francisco Antônio Silva Cardoso, o mesmo tratou da importância de haver união 

de todos os vereadores em prol do Município, a aprovação de projetos que forem 

relevantes para a população, destacando que não haja divergências partidárias, 

e ainda ressalta que todos trabalhem em benefício do crescimento do Município, 

de quem realmente precisa e também em apoio do Prefeito. Em seguida, o 

Presidente tratou do questionamento do Vereador Francisco José Alves de 

Arruda, sobre a participação individual do Vereador na UVC. A Presidência 

passou a palavra ao Vereador Emanuel de Morais Siqueira, ressaltando a leitura 

do Projeto de Lei que trata da possibilidade de adesão da Câmara Municipal de 

Viçosa do Ceará a UVC (União dos Vereadores do Ceará), e como representante 

do movimento sindical, das lutas de classe, sabe a importância da união de toda 

e qualquer categoria; parabenizou o Presidente, a Mesa Diretora dessa Casa 

pela iniciativa de procurar a união dos vereadores do Ceará e ainda destacou o 

reconhecimento e a importância disso, pois vivemos um momento complexo na 

política brasileira, do Estado do Ceará e principalmente na política de Viçosa, e 

havendo essa união a uma Instituição que luta para assegurar o fortalecimento 

da classe de vereadores, é muito importante; fez referência a fala do Vereador 

Francisco Arruda, afirmando que na luta coletiva, tem que haver compreensão 

mesmo que não traga benefícios individuais; parabenizou o vereador Daniel 

Lima pela liderança, agradeceu a confiança do bloco por ter o escolhido como 

vice-líder e parabenizou o vereador Francisco Arruda pela missão de ser líder do 

Executivo nesta Casa, parabenizou o líder do MDB e que possam construir 

diálogos positivos em prol do Município de Viçosa do Ceará. A vereadora Maria 

Lucinete de Sousa Brito, ao usar o Pequeno Expediente, destacou o comunicado 

feito pelo Juiz Moisés Brisamar Freire, ressaltando que o mesmo apenas fez o 

seu trabalho e cumpriu com Lei, e que acredita tanto na Lei de Deus como na do 

homem. Concedida a palavra ao vereador Daniel Lima, o mesmo destacou sobre 

a Nota Pública da Associação Cearense dos Magistrados (ACM), onde somou 

as palavras da vereadora Maria Lucinete e do vereador João Luiz Nogueira 

Pessoa, salientando que deve haver moderação das partes para reconhecer o 

que é certo, o que é errado; reafirmou sua solidariedade ao Juiz; tratou da 

harmonia que deve haver ao longo dos 4 anos, agradeceu a confiança dos 

Partidos PDT, PSB e PT pela sua indicação como líder do bloco e o vice-líder 

vereador Emanuel Siqueira, parabenizou as palavras do vereador Francisco 



Arruda e desejou que tenham uma relação harmoniosa. Encerrado o Pequeno 

Expediente o Presidente lembrou aos vereadores que foi feita novamente a 

leitura da Nota Pública, que foi solicitada pelo Juiz, esclareceu ainda que as 

despesas do convênio com a UVC, é da Câmara Municipal; e afirmou da 

importância do convênio da Câmara Municipal com a Instituição. Iniciando o 

Grande Expediente, o Presidente concedeu a palavra ao vereador João Luiz 

Nogueira Pessoa, que cumprimentou a liderança do Prefeito: Francisco Arruda;  

a liderança do bloco de oposição: Daniel Lima; a liderança do Partido MBD: 

Francisco Antônio; em seguida, o vereador tratou de sua ida na UVC que foi de 

grande proveito, onde teve conhecimento do funcionamento da Instituição; tratou 

da importância do esporte para o Município, salientando que desde criança 

pratica diversos esportes e por muito tempo viveu do esporte, tornando-se atleta 

profissional e que hoje está na área política; destacou que está se dedicando em 

ajudar o esporte, que continuará em busca de melhorias para o esporte; disse 

que em parceria com o vereador Francisco Arruda pretendem elaborar um 

Projeto relacionado aos cadastros e melhorias dos campos de futebol nas 

comunidades, mas sem esquecer de apoiar outras modalidades; o vereador 

relatou que tem projetos que irá colocá-los em prática e conta com ajuda dos 

demais vereadores; fala também da sessão do dia 15 de janeiro de 2021, no qual 

pontuou a questão da dificuldade dos agricultores em relação aos seus direitos 

trabalhistas, outro ponto a ser observado e discutido é o resgate da cultura de 

apoio e o fortalecimento das Associações de agricultores rurais das 

comunidades; outro ponto importante citado por ele foi a questão da exploração 

do trabalhador, pois não tem seus direitos honrados, e a partir disso a proposta 

feita por ele é primeiramente discutir sobre o assunto e depois criar uma 

Campanha de Conscientização através do Município, juntando várias Entidades, 

os vereadores para apoiar essa causa, trazendo melhorias para os trabalhadores 

e para o Município; disse que não compactua com esse tipo de situação que 

acontece em Viçosa e pede a união de todos em prol de causas importantes. 

Ainda no Grande Expediente foi concedido a palavra ao vereador Francisco 

Alves de Arruda que destacou a importância da união dos vereadores para 

questões de interesse do Município, que todos trabalhem juntos em benefício da 

população de Viçosa independentemente de Partido Político; disse ainda que 

trará pautas que engrandecerão ao Município de Viçosa e pede o apoio de todos 

os vereadores; destaca a proposta feita em sua Campanha, que é a questão de 

melhorias dos campos de futebol dos interiores; o Vereador Francisco Arruda 

concedeu a parte ao Vereador Daniel Lima; o Vereador Daniel Lima agradeceu 

ao vereador Francisco Arruda por suas considerações e destaca que picuinhas 

que aconteceram há 4 anos atrás não acontecerão novamente, e que se sente 

seguro com as palavras do vereador e de que Projetos de Lei embora 

apresentados por vereadores de oposição serão apreciados e terão votos 

favoráveis, e para encerrar o parabenizou pela sua postura de afirmar que não 

haverá restrição sobre votação de quem quer que seja o autor da propositura; o 

Vereador Francisco Arruda concluiu seu tempo parabenizando o Vereador 

Francisco Antônio Silva Cardoso como líder da bancada do MDB, e o Vereador 

Daniel Lima como líder do bloco de oposição; reiterou que está na Casa para 

promover a qualidade de vida do cidadão Viçosense. O Presidente fez algumas 



considerações, sobre serviços em campo de futebol, que teve uma parte do 

Vereador Daniel Lima e Francisco Arruda. O Presidente declarou prejudicado no 

Grande Expediente, o vereador Francisco Antônio, Emanuel Siqueira, Daniel 

Lima e a vereadora Lucinete, considerando que havia esgotado o tempo. Não 

havendo matéria para a ordem do dia e nenhum Vereador escrito nas 

explicações pessoais, o Presidente deu por encerrada a presente sessão e 

comunicou que a próxima se realizaria no dia 11 de fevereiro no Plenário da 

Câmara Municipal, e eu, João Luiz Nogueira Pessoa, Primeiro Secretário, lavrei 

a presente Ata, que depois de lida e discutida, será votada e assinada pelo 

Presidente, Primeiro Secretário e demais vereadores presentes. 


