
Ata da trecentésima nonagésima quarta (394°) sessão ordinária, do primeiro período 
legislativo da décima nona legislatura (19°). Aos treze (13) dias do mês de Maio de dois 
mil e vinte e um (2021) no Plenário Virtual, com início às dezenove horas (19 hs). A 
Presidente Judite Ana de Brito Fontenele registrou a presença dos seguintes 
vereadores: Daniel Nilson Sá Lima; Edimar Gabriel da Rocha; Ediomar de Carvalho 
Silva; Emanuel de Morais Siqueira; Eranildo Fontenele Xavier; 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; Maria 
Lucinete de Sousa Brito. Havendo número Regimental e invocando a proteção de 
Deus, a Presidente declarou aberta a sessão. A Presidente fez considerações da Ata 
da trecentésima nonagésima terceira sessão (393°) realizada no dia 06 de maio de 
2021. Após a leitura da Ata, a Presidente colocou a mesma em discussão. O vereador  
Emanuel Siqueira, fez o uso da palavra, disse que havia registrado na sessão anterior 
que iria recorrer da decisão do Presidente de ter arquivado seu Projeto de Lei 
fundamentando o Inciso do Regimento Interno que não assegura a atitude do 
Presidente, o que não foi registrado em Ata, afirmou inclusive que já havia apresentado 
o requerimento. A Presidente disse que iria registrar. Não havendo mais vereador para 
discutir, a Presidente colocou a Ata em votação, sendo aprovada com treze (13) votos 
a favor, dos 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; Maria Lucinete de Sousa Brito e uma (01) 
abstenção, do vereador: Eranildo Fontenele Xavier. Não havendo matéria no 
expediente para a ordem do dia, a Presidente passou para o Grande Expediente, 
assegurando aos vereadores inscritos o tempo máximo de até cinco (05) minutos para 
uso da palavra. O vereador Daniel Lima fez o uso da palavra, desejou a Presidente 
uma gestão estritamente pautada no Regimento Interno, na Lei Orgânica e no respeito 
aos vereadores; parabenizou e agradeceu aos profissionais de enfermagem, e disse 
que o dia 12 de maio, é o Dia Internacional da Enfermagem, fazendo considerações 
sobre os profissionais e sua importância; manifestou sua solidariedade, o apoio as 15 
famílias de funcionários do Viçosa Hotel de Serra (Hotel Municipal) cedida a iniciativa 
privada até 2025, que perderam seus empregos, alegando ser por conta de uma 
perseguição do ex-Prefeito, que achou um meio, pedindo o hotel, alegando ser para o 
uso de hospital de campanha; tratou na transparência em relação a saúde de Viçosa; 
fez referência ao Secretário de Saúde de Viçosa quando trata da desapropriação do 
Hotel municipal; solicitou a Presidente a leitura das indicações de sua autoria de n° 
001/2021, nº 002/2021, nº 003/2021, nº 006/2021, nº 007/2021, nº 008/2021, fazendo 
considerações sobre as mesmas. O vereador Francisco Arruda, fez o uso da palavra, 
saudando ao vereador Eranildo e parabenizando por sua volta a Casa Legislativa, fez 
considerações sobre a Presidente Judite Fontenele; falou sobre o Prefeito Interino, 
Manuel Alves, disse ser uma pessoa de caráter inquestionável, honesto e ressaltou que 
no período que o mesmo ficar a frente do Município de Viçosa do Ceará fará o possível 



para corrigir algumas falhas que possam existir; desejou sorte, que se dediquem e 
trabalhem pelo bem estar da população de Viçosa; tratou do momento de pandemia, 
considerando ser um momento delicado. O vereador João Luiz, fez o uso da palavra, 
fez considerações ao momento em que estamos vivendo, de sofrimento e dor, por 
várias questões, além da doença, considerou que os vereadores têm um papel 
fundamental nesta Casa, de ter a proposição de Projetos que venham a beneficiar a 
população, disse que existem vários problemas os quais a população está passando e 
destacou que o objetivo é tentar solucioná-los; disse que deve haver a união dos 
vereadores para que possam trabalharem juntos em prol do povo de Viçosa, desejou 
que o Prefeito Interino, Manuel Alves possa desempenhar um bom trabalho, que tenha 
decisões assertivas que possam diminuir o sofrimento dos viçosenses; desejou boa 
sorte e um bom trabalho ao vereador Eranildo e a Presidente Judite; disse que os 
profissionais de enfermagem estão sendo fundamentais no momento que passamos, 
parabenizou pelo dia 12 de maio, que é o dia Nacional de enfermagem, e pelo trabalho 
que estão desenvolvendo; se solidarizou as famílias que perderam o emprego no Hotel 
Municipal, disse que devem tentar juntos ao Prefeito Interino, ofertas para que esses 
funcionários possam fazer parte do trabalho que será desempenhado no Hotel 
Municipal; e finalizou pedindo união aos vereadores para que possam trabalhar juntos 
para proporcionar melhorias a população. Não havendo nada mais a tratar, a 
Presidente deu por encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 20 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. 

 


