
Ata da trecentésima nonagésima primeira (391º) sessão ordinária do primeiro período 
Legislativo da décima nona legislatura (19°). Aos oito (08) dia do mês de abril 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 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 comunicou aos vereadores que o 
vereador Emanuel Siqueira entrou em contato para tratar do envio da Ata da Sessão 
que seria votada, na sequencia determinou que o Diretor da Câmara Municipal faça o 
envio da Ata, a partir da próxima sessão; declarou que a cópia não tem nenhum efeito 
Jurídico, nem Administrativo, pois não foi votada, servindo apenas para a conferência 
de cada vereador para que possam votar. O Presidente fez considerações da Ata da 
trecentésima nonagésima (390°) realizada no dia 01 de abril de 2021. Após a leitura da 
Ata, o Presidente colocou a mesma em discussão. O vereador Daniel Lima discutiu, e 
perguntou ao Presidente se na Ata na qual o mesmo tinha feito as considerações sobre 
o Parecer que rejeitou o Projeto nº 011/2021, estava constando o voto do Presidente; 
logo após o Presidente esclareceu que na Ata consta o nome dos vereadores que 
votaram contra e a favor. Não havendo mais vereador para discutir, o Presidente 
colocou a Ata em votação, sendo aprovada por unanimidade dos presentes (14 votos).  
A Presidência comunicou as matérias no expediente, quais sejam: Projeto de Lei nº 
016/2021 do Poder Executivo que – “Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei 
Orçamentária para exercício financeiro em 2022, e dá outras Providências.” O 
Presidente informou aos vereadores que o Diretor não enviou a cópia desse Projeto, 
dado o volume de páginas, mas o mesmo estava providenciando para enviar. 
Comunicou que não havia matéria para a ordem do dia, passando então, para o 
Grande Expediente, com o tempo máximo de cinco (05) minutos. O vereador Daniel 
Lima, se pronunciou e disse que fundamentado no Art. 66, parágrafo 4º do Regimento 
Interno e que como Líder do Bloco PDT, PT e PSB, solicita urgência na tramitação do 
Projeto de Lei nº 14/2021 do vereador Emanuel Siqueira, que trata sobre a 
transparência na compra de vacinas no Município de Viçosa do Ceará  e no Projeto de 
Lei nº 17/2021 de autoria do vereador Giovani, que anistia as multas aplicadas aos 
estabelecimentos comerciais por meio do Decreto  nº 82/2021, pois são matérias 
relevantes, de interesse público e que necessitam de rápida discussão e aprovação 
desta Casa. Na sequência, o Presidente disse que faria as considerações em relação 
ao pedido do vereador Daniel Lima.  Em seguida, o  vereador Daniel Lima fez o uso da 
palavra no Grande Expediente; considerou a sua preocupação diante da situação 



caótica do Município de Viçosa do Ceará , principalmente na saúde, falou também 
sobre seu repúdio as manifestações do Secretário de Saúde de Viçosa do Ceará, que 
de forma desrespeitosa, ataca vereadores e desrespeita também a população desta 
cidade; destacou a falta de oxigênio no hospital, reiterou sobre sua fala da sessão 
passada em relação ao falecimento de um ex-vereador que segundo o mesmo, 
aconteceu pela falta de oxigênio no hospital e salientou que tem vereador que disse 
que essa situação não existe; ressaltou que o Secretário de Saúde deveria se 
preocupar mais em trabalhar como gestor, e não chamando a imprensa para atacar 
vereadores; salientou que por incompetência e despreparo, não deveria estar 
ocupando o cargo tão importante nesse momento que o Município de Viçosa do Ceará 
vive, falou ainda que a população está carente de um Gestor responsável e de pessoas 
com compromisso nessa Gestão, e  o que ver não se restringe somente a saúde, disse 
que  Secretaria de Ação Social também está omissa;  disse que o Município e a 
Secretaria de Ação Social tem como papel dar suporte a população que está 
necessitando de apoio, da interferência do Poder Público; fez um apelo para que 
tenham responsabilidade, e que trabalhem pelo povo de Viçosa; reiterou ao Presidente 
sua solicitação dos requerimentos nº 003, 004, 005 e 006/2021, apresentados no dia 
15 de janeiro de 2021, trata-se de requerimentos que pedem as cópias de  documentos 
que estão  no poder da Câmara Municipal de Viçosa, disse ainda que o papel de 
fiscalizador do Legislativo contido no Art. 31 da Constituição, Art. 34, inciso 20 da Lei 
Orgânica do Município, está sendo impedido pela Mesa Diretora, estão sem acesso a 
documentos, e que é obrigação do Legislativo analisar, avaliar e ver o que está errado; 
concluiu afirmando que a Mesa Diretora está sendo conivente com a atual Gestão 
incompetente, corrupta. O Presidente esclareceu ao vereador Daniel Lima que está 
respondendo aos requerimentos para Ministério Público. O vereador Emanuel Siqueira 
fez o uso da palavra no grande expediente; agradeceu ao Presidente por ter atendido o 
seu pedido, de acesso a Ata, antes de votarem; registrou sua homenagem e 
reconhecimento aos profissionais de saúde do Município de Viçosa do Ceará que estão 
dedicando as suas vidas para salvar a vida do próximo e cobrou ao Poder Executivo de 
Viçosa do Ceará que possa olhar para essa categoria, para os profissionais 
concursados, todas as pessoas que representam a saúde de viçosa do Ceará, que 
trabalham e dedicam suas vidas em todos os locais da esfera da saúde, solicitou que 
olhem pelos profissionais que precisam receber o incentivo de Insalubridade, por 
colocarem suas vidas em risco; destacou que foi enviado apenas um projeto pelo 
Executivo para tratar do combate ao Covid-19, que foi o do Consórcio, projeto este que 
foi impedido uma emenda para que pudesse dar transparência na compra e aquisição 
de medicamentos, e salientou que essa atitude é preocupante; disse ainda que, é 
necessário que esta  Casa Legislativa possa se unir e cobrar ação por parte do 
Executivo, pois diferente do que pensam e dizem, todos os vereadores ajudam a 
população, disse que antes mesmo de ser vereador, ajudava, fazia assistencialismo, 



que não é papel de vereador conforme a Constituição do País e da Lei Orgânica do 
Município, parabenizou os vereadores tanto de oposição quanto de situação pelo 
gesto; parabenizou o vereador João Luiz pelas doações que fez, mas disse que o 
mesmo precisa entender que não foi somente ele; afirmou que continuará 
manifestando sua preocupação, de um vereador fazer assistencialismo, mas vota 
contra o povo em projetos que vem para esta Casa, isso é preocupante; alegou que 
dois projetos apresentados pelo bloco de oposição foram arquivados com oito votos de 
vereadores de situação, que ajudam a população, cumprindo seu papel de cidadão e 
não o de vereador, pois o papel do vereador é votar Leis e Projetos; agradeceu a 
oportunidade e ressaltou que os vereadores de oposição convidam os de situação a 
cumprirem com o papel Legislativo nessa Casa. O vereador João Luiz Nogueira fez o 
uso do grande expediente, e esclareceu que em nenhuma de suas postagens nas 
redes sociais, nunca fez críticas dizendo que somente ele estava ajudando a 
população, apenas respondeu a crítica feita por um vereador, disse também que 
convidou os demais vereadores para fazerem um projeto que tem como objetivo doar a 
metade do salário para ajudar a população de Viçosa; salientou que realiza esse 
trabalho antes mesmo de ser vereador, através do seu projeto social que irá completar 
13 anos, destacou que não só o político deve fazer esse tipo de ação, mas que o 
político é funcionário do povo, por isso deve trabalhar e estar junto da população; disse 
que fez uma live junto aos comerciantes para levar à Prefeitura uma reclamação feita 
pelos comerciantes sobre as multas, e com isso, o representante do Executivo se 
sensibilizou, os recebeu e explicou que as notificações não necessariamente são 
multas, somente para aqueles que insistiram em descumprir o Decreto, disse ainda 
que, o Prefeito se mostrou flexível em  relação aos Bancos; salientou que todos devem 
votar em projetos de acordo com sua consciência, de acordo com o que acha justo ou 
não e que devem respeitar o direito de voto de cada um, e esclareceu que sua intenção 
é ajudar as pessoas e não de se promover com a situação; em sua fala foi em defesa 
da saúde e disse que o problema não acontece somente em Viçosa, é um problema 
mundial, destacou que tem muita coisa para melhorar, mas que tem coisas positivas e 
parabenizou os profissionais de saúde, ao Secretário de Saúde, pois está fazendo seu 
papel e um bom trabalho e finalizou dizendo que não falou mal de nenhum vereador. O 
vereador Francisco Arruda fez o uso do grande expediente, destacou seu repúdio as 
palavras de vereadores que falaram anteriormente que agrediu verbalmente o vereador 
Ednaldo, ofendeu o Secretário de Saúde do Município, que de forma indireta ofendeu a 
Secretária da Ação Social e que ofendeu o Prefeito Municipal, salientou que o papel de 
todos enquanto vereador, é tratar de algo que traga benefícios para o Município e que 
esse tipo de atitude negativa não vai acrescentar nada de bom ao Município; deu 
informações sobre o Consórcio que foi montado através de Lei, e que foi aprovado para 
a aquisição de vacinas, disse que houve a formação da Mesa Diretora por Chapa 
única, onde o Prefeito de Viçosa votou a favor, onde foi eleito o Prefeito de 



Florianópolis- Santa Catarina, para presidir esse consócio; fez outras considerações 
sobre as atividades já desenvolvidas pelo consórcio; tratou de dados referentes a  
vacinação no Município de Viçosa do Ceará, e disse que foi alcançado mais de cinco 
mil (5.000) viçosenses, com a vacina contra a Covid-19, falou que isso nos dá 
esperança em um momento tão difícil como esse onde há perda de várias pessoas 
conhecidas;  parabenizou os profissionais de saúde que dedicam suas vidas e de seus 
familiares para trazer dias melhores para os viçosenses e se solidarizou a todos que 
perderam seus entes queridos para o vírus.  O Presidente fez o uso da palavra, e disse 
que o tempo que vivemos hoje em Viçosa do Ceará, no Estado e no mundo é muito 
difícil, com isso, é preciso que as pessoas sejam mais unidas, tenham paz e respeito, e 
isso serve também para os vereadores, pediu a Deus que tenha misericórdia da nação 
e que consigamos vencer esse momento tão difícil; salientou que o Prefeito faz seu 
trabalho, faz o que pode fazer pela população, ressaltou que o mesmo é responsável, 
trabalha e cumpre com seus compromissos; tratou de emendas que foram 
desaprovadas, pois eram Inconstitucionais. Não havendo nada mais a tratar, o 
Presidente deu por encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 15 de 
Abril de 2021 às 19 horas em Plenário Virtual, 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. 

 


