
Ata da quadringentésima quinta (405º) sessão ordinária do primeiro período 
Legislativo da décima nona legislatura (19°). Aos sete (07) dias do mês de 
outubro 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 hs). A Presidente Judite Ana de 
Brito Fontenele, 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; 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 solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Ata da 
quadringentésima quarta sessão ordinária (404º), realizada no dia 16 de 
setembro de 2021. A Presidente registrou a presença do vereador João Luiz. O 
Vereador João Luiz, se pronunciou e deu as boas-vindas a Presidente Judite, ao 
seu trabalho, e disse que é uma grande satisfação ter uma mulher presidindo a 
Câmara e também deu as boas-vindas ao vereador Eranildo; destacou que a 
Presidente possa dar celeridade a questão das comissões de elaboração da 
mudança do Regimento interno e da Lei Orgânica do Município, pois é 
importante discutir essas mudanças; ressaltou que não estão ali para ficar lendo 
Ata, disse que isso tem que ser mudado, pois tem outras câmaras que tem isso, 
onde a pessoa que assessora o primeiro secretário é que faz a leitura e assim 
não se perde tanto tempo. A Presidência colocou a Ata em discussão. Não 
havendo vereador para discutir, a Presidente colocou a Ata em votação, sendo 
aprovada por doze (12) 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 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; um (01) voto de abstenção, do vereador: Eranildo 
Fontenele Xavier; e ausência do vereador Francisco Ednaldo Fontenele Xavier. 
A Presidência solicitou ao Secretário que fizesse a leitura das matérias 
constantes no expediente, quais sejam: Mensagem nº 015/2021 ao Projeto de 
Lei nº 028/2021 do Poder Executivo- “ Estima a receita e fixa a despesa do 
município para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências”;  Projeto 
de Lei nº 022/2021 de autoria da vereadora Lucinete- “ Institui a Semana 
Municipal de Apoio e Conscientização sobre o Parto Humanizado e dá outras 
providências”;  Projeto de Lei nº 026/2021 de autoria do vereador João Luiz 
Nogueira Pessoa – “ Considera de Utilidade Pública o 39º Grupo Escoteiro 
Francisco de Assis – FRANCISCO DE ASSIS- 39º GE-CE e dá outras 
providências”. Iniciando o Pequeno Expediente, a Presidente considerou que o 
tempo máximo era de cinco minutos (5 min.); os vereadores Francisco Arruda, 
Daniel Lima, João Luiz e Francisco Antônio, dispensaram a palavra. No Pequeno 
Expediente, a vereadora Lucinete, no uso da palavra, destacou o projeto de lei, 



que institui a Semana Municipal de Apoio a Conscientização sobre o Parto 
Humanizado, salientou que o parto humanizado é muito importante, disse que 
essa semana de apoio e conscientização sobre o parto humanizado, acontece 
na primeira semana do mês de maio, anualmente, para ser comemorado, desta 
forma é um grande apoio  para as gestantes para que a sociedade em geral e 
as mulheres em particular  possam conhecer melhor e debater  as políticas 
públicas voltadas para  o tema; e pediu apoio aos vereadores para que quando 
colocar em votação, que aprovem e votem a favor desse projeto, pois é muito 
importante para as mulheres. O vereador Emanuel Siqueira, no uso da palavra, 
falou sobre o projeto de autoria  da vereadora Lucinete, a parabenizou pela 
iniciativa e disse que teve o prazer e a alegria junto com a bancada dos 
vereadores do PDT, PT, e PSB, subscrever esse projeto de lei, disse que 
esperam que possa ser discutido com responsabilidade  nesta Casa, e que esse 
projeto de lei possa ser aprovado, e depois possa ser sancionado  pelo  prefeito 
municipal, e que possa de fato valer, disse que não venha a acontecer com esse 
projeto o que aconteceu com o projeto de lei, que instituiu a Semana Municipal 
da Agricultura Familiar que o ex-prefeito Zé Firmino sancionou, e em momento 
nenhum  teve conhecimento por parte da gestão municipal da aprovação desse 
projeto; salientou que espera  que esse projeto de lei que cria a Semana 
Municipal de Apoio a Conscientização sobre o Parto Humanizado, seja aprovado 
por unanimidade por essa Casa, sancionado pelo prefeito e que venha ser 
colocado em efetividade no nosso município,  disse que espera que haja  um 
compromisso com esse projeto que foi protocolado pela vereadora Lucinete;  fez 
considerações sobre o projeto de lei 028/2021 do executivo, que já havia sido 
protocolado nessa Casa, fez referência ao valor que está estimulado para a 
Secretaria da Cidadania e Promoção Social, que está no custo de mais de dez 
milhões de reais (R$ 10.000.000,00),  destacou que é muito importante que a 
população tenha conhecimento disso, porque quando uma pessoa mais humilde 
procura a Secretaria de Promoção Social para solicitar que seja acudido em uma 
dificuldade que está enfrentando, não tem verba, orçamento e disponibilidade, 
disse que é importante que seja visto que  para o ano de 2022, aonde o município 
de Viçosa do Ceará terá um novo prefeito, é importante que a população saiba 
e esperam que seja aprovado uma fração de mais de dez milhões de reais só 
para a Secretaria de Cidadania e Promoção Social, ressaltou que falou sobre o 
orçamento local do município de Viçosa do Ceará. Iniciado o Grande Expediente, 
a Presidente considerou que o tempo máximo era de vinte minutos (20 min.). O 
vereador Francisco Arruda, no uso da palavra, falou do Outubro Rosa, destacou 
ser uma data simbólica, importante, que dá início a uma Campanha anual na 
questão da prevenção contra o câncer de mama, disse que essa preocupação 
deve acontecer todo ano, mas no mês de outubro tem essa repercussão maior; 
fez considerações sobre a Campanha de Vacinação sobre o Covid-19, dos 
adolescentes a partir dos 12 anos, disse que é uma conquista para todos, pois a 
vacina foi algo muito esperado, e disse ainda que milhares de vidas poderiam ter 
sido salvas se a população tivesse começado a se vacinar antes, falou da última 
atualização do número de pessoas vacinadas e mencionou a quantidade de 
doses aplicadas, sendo essas a primeira, segunda dose e dose única, disse ser 
um número significante de pessoas que já receberam essa vacina;  destacou 



que no dia 4 de outubro, foi comemorado o dia do Agente Comunitário de Saúde, 
do Agente de Endemias, disse que são profissionais importantes, que estão 
ligados diretamente a questão da saúde e salientou que são profissionais 
importantes para a saúde das pessoas; também parabenizou os colegas pelo 
Dia do Vereador, que foi dia 04, é um dia que é celebrada não só a profissão, 
mas também a missão, disse que são representantes da sociedade, disse que 
que o vereador é flexível e procura sempre estar mais próximo da população, 
atender as pessoas, fazer o elo de ligação entre o Poder Executivo e a 
população; saudou o atual prefeito, que é um vereador, disse que pouquíssimas 
vezes na história desse município um vereador pôde ocupar aquela cadeira, e 
hoje tem um colega vereador e então prefeito, Manuel Alves, ocupando a cadeira 
de prefeito municipal, disse que o mesmo tem a preocupação de fazer um bom 
trabalho por Viçosa, de mostrar nesse pequeno período que estará à frente do 
Executivo, falou que ele é uma pessoa de responsabilidade e irá tocar da melhor 
forma possível a gestão municipal, disse que esse momento que todos estão 
vivendo de eleições suplementares, precisa de muita atenção, de muito carinho 
por parte do gestor, porque o município fica de certa forma fragilizado e disse 
que notou que o prefeito Manuel Alves tem essa preocupação. O vereador José 
Océlio, no uso da palavra, parabenizou a vereadora Judite pela nova missão 
como Presidente, e o vereador Manuel Alves, com a missão de exercer a função 
de prefeito de Viçosa; falou que esteve presente no Padre Vieira, no domingo 
passado, disse que o ex-prefeito José Firmino teve a preocupação de agilizar o 
projeto da ex-vereadora Neide Brito, agradeceu por essa agilidade, atitude que 
o mesmo teve e de atender esse pedido, disse que todos estão satisfeitos; e 
disse que o novo prefeito, Manuel irá dar continuidade. O vereador Francisco 
Arruda, deu continuidade à sua fala e destacou a iluminação do Padre Vieira e 
das Queimadas, disse que foi feita a iluminação em led, e já está funcionando o 
sistema, salientou que assim como no Padre Vieira foi implantado, nas 
Queimadas também foi feito de forma rápida. A Presidente informou que ficaram 
prejudicados no Grande Expediente, a vereadora Maria Lucinete, e os 
vereadores Daniel Lima, Emanuel Siqueira, Francisco Antônio Silva Cardoso e 
Edilson Nogueira. Não tendo matéria na ordem do dia, a Presidente encaminhou 
para a Comissão de Justiça e Redação, o Projeto de Lei nº 023/2021 que institui 
a semana sobre o parto humanizado e dá outras providências; e o Projeto de Lei 
n° 026/2021 que considera de utilidade pública o grupo de Escoteiros Francisco 
de Assis; informou que deverão ser votados na próxima sessão. O vereador 
Daniel Lima, perguntou a Presidente se a mesma tinha uma estimativa da 
votação do orçamento, qual sessão; a presidente disse que não, e em seguida 
o vereador Daniel Lima solicitou a cópia integral do projeto de lei, dos anexos. O 
vereador Eranildo disse que havia conversado com a presidente e falou que o 
Diretor da casa iria enviar por e-mail, todo o processo, falou que tem até o dia 30 
para ser votado e salientou que dá tempo de analisarem. Não havendo inscritos 
na explicação pessoal, e não havendo nada mais a tratar, a Presidente deu por 
encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 14 de setembro 
de 2021, às 19 horas, 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 pela Presidente, Primeiro Secretário e 
demais vereadores presentes. 


