
Ata da trecentésima nonagésima terceira (393°) sessão ordinária, do primeiro 
período legislativo da décima nona legislatura (19°). Aos seis (06) 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 
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 fez 
considerações da Ata da trecentésima nonagésima segunda sessão (392°) 
realizada no dia 15 de Abril 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 (14 votos). A Presidência comunicou as matérias no expediente, 
quais sejam: Projeto de Lei n° 013/2021 de autoria do Vereador Daniel Lima – “ 
Dispões sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de pacientes que 
aguardam por consultas com especialista, exames e cirurgias na rede pública 
municipal de Viçosa do Ceará e dá outras providências”; Projeto de Lei n° 
014/2021 de autoria do vereador Emanuel Siqueira – “Dispõe sobre a 
transparência na compra de vacinas para combate a pandemia do coronavírus, 
bem como na compra de medicamentos, insumos e equipamentos na área de 
saúde em Viçosa do Ceará”; Projeto de Lei n° 017/2021 de autoria do vereador 
Giovani Araújo – “Anistia as multas aplicadas à estabelecimentos comerciais, 
por força do Decreto Municipal de nº. 082/2021 e dá outras providências”; 
Moção de Pesar n° 005/2021 de autoria do vereador Giovani Araújo pelo 
falecimento do Sr. Antônio Cláudio Oliveira de Lima, popularmente conhecido 
como "Gojoba", ocorrido no dia 23 de abril de 2021; Moção de Pesar n° 
006/2021 de autoria do vereador Francisco Antônio Cardoso pelo falecimento 
do Sr. José Cristiano Vieira da Rocha. Na sequência, o Presidente, propôs aos 
vereadores autores das Moções de Pesar e aos líderes de bloco para que as 
Moções de Pesar fossem votadas, juntas. A Presidência passou para a ordem 
do dia e colocou em discussão as Moções de Pesar n° 005/2021 e n°006/2021. 
O vereador Giovani Araújo disse que o requerimento é merecedor, uma 
homenagem feita a um cidadão chamado Antônio Cláudio, conhecido como 
"Gojoba" que faleceu dia 23 de Abril vítima do covid-19, ressaltou que o mesmo 
se destacou não somente pelo profissional e por ter sido trabalhador, mas por 
ser uma pessoa que se engajava muito ao incentivo ao esporte, era muito 
religioso, e uma de suas marcas é que realizava um evento no dia das crianças 
onde fazia entrega de brinquedos; pediu aos vereadores que votassem a favor 
e para concluir, parabenizou todos os profissionais da saúde, que estão não 
linha de frente, pois são pessoas que estão salvando vidas, agradeceu também 
aos farmacêuticos. O vereador João Mamede fez o uso da palavra, e disse que 
o Antônio Cláudio era uma grande cidadão, devoto de Nossa Senhora 
Aparecida, desejou a família do falecido força e disse que seu voto é a favor da 



Moção de Pesar. O vereador Francisco Arruda fez o uso da palavra, ressaltou 
que a discussão era sobre Moções de dois cidadãos, pessoas que contribuíram 
para o desenvolvimento social e econômico de Viçosa, eram empresários 
conhecidos cada um na sua área, finalizou sua fala, deixando sua 
solidariedade aos familiares, e às famílias das vítimas de covid-19 e de outras 
doenças; salientou que o mês de Maio Amarelo é o mês da conscientização da 
segurança no trânsito, e disse ser a favor das duas Moções de Pesar. O 
vereador Francisco Antônio, fez o uso da palavra, falou sobre Cristiano Vieira, 
disse que eram amigos, que era uma pessoa do coração bom, respeitador, 
trabalhador e disse que foi uma grande perda; pediu aos vereadores que 
votassem a favor da Moção, pois era uma homenagem feita a um cidadão que 
contribuiu muito para o Município. O vereador Daniel Lima fez o uso da palavra, 
disse que cada dia que passa cidadãos viçosenses falecem vítimas do covid-
19, e nas sessões são votadas muitas Moções de Pesar de pessoas próximas, 
conhecidas; destacou que a homenagem mais justa era que se dá em vida; 
falou sobre Cláudio "Gojoba", disse que o mesmo era uma pessoa de bem, 
esportista, trabalhador, era uma pessoa solidária que não buscava holofotes; 
destacou que a festa das crianças que ele fazia já era muito conhecida em 
Viçosa, e que fazia de coração; também fez considerações sobre Cristiano 
Vieira e deixou sua solidariedade as duas famílias, especialmente ao Cristiano 
Junior; registrou também sua solidariedade à família do Luiz Figueira falecido 
dia 06 de Maio, vítima de covid-19, e a todas as famílias que perderam entes 
queridos para o vírus; ressaltou que tudo isso irá passar e que devemos ter 
consciência das medidas que precisamos ter para evitar a disseminação do 
vírus, até todos estarem vacinados. A vereadora Lucinete fez o uso da palavra, 
deixou seus sentimentos tanto à família do Cláudio "Gojoba" quanto à família 
do Cristiano Vieira, desejou que Deus conforte todos, dando força nesse 
momento difícil, registou também sua solidariedade as famílias dos viçosenses 
que perderam seus entes queridos. O vereador Edilson Nogueira, fez o uso da 
palavra, falou sobre Cláudio "Gojoba" e Cristiano Vieira, destacou que eram 
cidadãos de bem, empresários de sucesso, cada um no seu ramo, deixou seu 
abraço e conforto as famílias dos falecidos, e às famílias que perderam seus 
entes, pessoas próximas para o covid-19. O vereador João Luiz Nogueira, fez o 
uso da palavra, disse que é um momento onde há perda de muitas pessoas, e 
registrou sua solidariedade a todos os familiares que estão perdendo seus 
parentes e destacou as Moções de Pesar pelo falecimento de Cláudio "Gojoba" 
e Cristiano Vieira, disse que eram cidadãos de bem, que ajudava o próximo, 
pessoas respeitadas e que merecem essa homenagem da Câmara Municipal. 
O vereador Ediomar de Carvalho se pronunciou e disse lamentar o falecimento 
de Cláudio e Cristiano, lamentou também o falecimento de várias outras 
pessoas que se foram por causa do covid-19; fez algumas considerações sobre 
os falecidos e destacou que eram grandes empresários, cada um em sua área, 
e finalizou dizendo ser a favor das Moções de Pesar. Não havendo mais 
vereador para discutir, o Presidente colocou em votação as Moções de Pesar 
n° 005/2021 e n° 006/2021, sendo aprovadas por unanimidade dos presentes 
(14 votos). O vereador Daniel Lima se pronunciou, e solicitou ao Presidente 
que na próxima sessão fizesse a leitura das indicações de sua autoria, n° 



001/2021, n° 002/2021, n°003/2021, n° 006/2021, n° 007/2021, n° 008/2021. A 
Presidência encaminhou para a Comissão de Justiça e Redação o Projeto de 
Lei n° 013/2021 de autoria do vereador Daniel Lima; encaminhou para a 
Comissão de Finanças e Orçamento o Projeto de Lei n° 017/2021 de autoria do 
vereador Giovani Araújo; em relação ao Projeto de Lei n° 014/2021 de autoria 
do vereador Emanuel Siqueira que - " Dispõe sobre a transparência na compra 
de vacina para combate à pandemia do Coronavírus, bem como na compra de 
medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde em Viçosa do 
Ceará.", declarou prejudicada a proposição decidindo pelo seu arquivamento, 
baseado no Art. 35, inciso I, alínea D do Regimento Interno. O vereador 
Emanuel Siqueira foi autor da emenda aditiva 001/2021 ao projeto de lei 
009/2021; teve sua emenda rejeitada, esse projeto de lei 014/2021 tem o 
mesmo objeto da emenda, inclusive a mesma redação, assim, o Projeto de Lei 
n° 014/2021 está arquivado. O vereador Emanuel Siqueira se manifestou e 
disse que a Emenda não foi rejeitada e sim arquivada de Ofício pelo 
Presidente, disse que iria proceder com o requerimento, pois Emenda não foi 
rejeitada em Plenário. O Presidente considerou que rejeitado pelo Plenário ou 
pelo Presidente, se torna a mesma, e que tudo é baseado no Regimento 
interno. O Presidente em sua fala, pediu a colaboração de todos para que 
possam combater o vírus. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente deu 
por encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 13 de Maio 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. 

 
 


