
Ata da quadringentésima sexta (406º) sessão ordinária do primeiro período 

Legislativo da décima nona legislatura (19°). Aos catorze (14) 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 e treze minutos (19:13 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 quinta sessão ordinária (405º), 

realizada no dia 07 de outubro de 2021. A Presidente registrou a presença do 

vereador João Mamede. Colocou a Ata em discussão. O vereador João Luiz, no 

uso da palavra, conclamou aos colegas de ambos os lados para rever a discrição 

da Ata, para que fique mais enxuta possível e pediu também para que possam 

apressar a questão da mudança de que o funcionário que auxilia, faça a leitura. 

Não havendo mais vereador para discutir, a Presidente colocou a Ata em 

votação, sendo aprovada por 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 um (01) 

voto de abstenção, do vereador: Eranildo Fontenele Xavier. O vereador Daniel 

Lima,  no uso da palavra, disse que pegando o gancho do que falou o Primeiro 

Secretário, solicitou a Presidente que procedesse a formação da Comissão 

Especial para  a reforma da Lei Orgânica, disse que precisam primeiro reformar 

a Lei Orgânica, para depois o Regimento Interno, destacou que foi aprovada no 

dia 12 de agosto esse Requerimento, é de suma importância que possam o 

quanto antes, ainda esse ano se for possível a formação dessa comissão 

especial para reformar a Lei Orgânica, e solicitou a tramitação do Projeto de Lei 

nº 13/2021 de sua autoria, que tinha pedido a retirada e no dia 09 de setembro 

o Presidente, atendendo a seu requerimento disse que voltaria a tramitar, falou 

se possível nas próximas sessões  colocar já o Parecer e o Projeto de Lei em 

discussão e votação. A Presidência solicitou ao Secretário que fizesse a leitura 

das matérias constantes no expediente, quais sejam: Ofício nº 227/2021 do 

Poder Executivo- “ Indicação do Vereador João Luiz Nogueira Pessoa para 

exercer a liderança do Prefeito na Câmara Municipal”; Ofício nº 001/2021 de 

autoria da vereadora Maria Lucinete- “ A retirada do Projeto de Lei nº 23/2021, 

competindo a Vossa Excelência a deliberação da retirada da referida 

propositura”. A  Presidente disse que na última sessão do dia 07, encaminhou 

para a Comissão de Justiça e Redação o Projeto de Lei 026/2021 de autoria do 



vereador João Luiz Nogueira, que também é membro da Comissão para a qual 

foi encaminhada, anulou o encaminhamento do projeto para a Comissão de 

Justiça e Redação, que foi feito na sessão passada, disse que fariam a 

substituição do membro da comissão e novo encaminhamento do projeto.  

Convidou o líder do Parido MDB, vereador Toinho para indicar um substituto ao 

vereador João Luiz Nogueira. O vereador Toinho, substituiu o vereador 

Andrezinho pelo vereador José Océlio. A Presidência comunicou aos vereadores 

e a vereadora, que é de conhecimento de todos que na sessão anterior, 

encaminhou para a Comissão de Justiça e Redação, o Projeto de Lei nº 

023/2021 de autoria da vereadora Lucinete, e comunicou que a mesma, solicitou 

a retirada do projeto nº 023/2021, considerando que não havia Parecer da 

Comissão, disse que ficou concedida a retirada do projeto. Iniciando o Pequeno 

Expediente, a Presidente considerou que o tempo máximo era de cinco minutos 

(5 min.). Os vereadores José Océlio, Daniel Lima, Eranildo Fontenele, 

Andrezinho e Emanuel Siqueira, dispensaram a palavra. No Pequeno 

Expediente, a vereadora Maria Lucinete, fez o uso da palavra, disse que fez o 

Ofício retirando o Projeto, porque estava como Projeto de Lei, assim, causando 

alguma despesa para o Poder Executivo, disse que ia apresentar novamente 

sendo como um Projeto de Indicação. O vereador Francisco Arruda, no uso da 

palavra, parabenizou o vereador Andrezinho  pela posição que passa ocupar de 

hoje em diante, de Líder do Executivo, disse que não é uma função fácil, mas é 

uma função gratificante, destacou que existe alguns desafios, e disse que o 

mesmo procure ser um líder conciliador, uma pessoa que procure ouvir todas as 

opiniões, procure filtrar  de uma forma que possa fazer um trabalho democrático, 

um trabalho que ao se concluir, possa refletir e ver que ele pôde exercer esse 

papel da melhor forma possível. Iniciado o Grande Expediente, a Presidente 

considerou que o tempo máximo era de vinte minutos (20 min.). A vereadora 

Lucinete, no uso da palavra, disse que estava fazendo o uso da tribuna para 

discordar do vereador Zé  Océlio, por ocasião do seu pronunciamento na sessão 

legislativa do dia 16 de setembro de 2021, tentando desvirtuar parte  da 

verdadeira história política de Viçosa do Ceará, dando a entender para aqueles 

que assistiram a sessão, pois assim o interpretou, que somente na gestão do 

prefeito que foi afastado, é que tem sido feito alguma coisa pelo Distrito do Padre 

Vieira, que só agora esse Distrito está sendo agraciado. Disse que se está 

correta em suas interpretações, o vereador faltou com a verdade para um 

passado político não tão distante, que marcou de maneira definitiva e  positiva a 

história do município, graças a um legado deixado por um cidadão  de bem, 

competente e trabalhador, o ex-prefeito Evaldo Soares, citou também a gestão 

do prefeito Divaldo Soares 2013 a  2016, uma das maiores administrações  de 

todos os tempos de Viçosa do Ceará; salientou, que para falar alguma coisa boa 

ocorrida em Viçosa do Ceará é necessário ver o que os revelam a verdadeira 

história que  aconteceu num passado não tão distante, como foi o crescimento, 

o desenvolvimento desta cidade, trabalho feito por políticos como Evaldo e 

Divaldo Soares, dentre outros, que muito fizeram para honrar com os cargos que 

chegaram a ocupar, disse que ia se éter  nos ex-prefeitos Evaldo 1997-2004, e 

Divaldo de 2013- 2016, período de grandes conquistas e realizações neste 

município, disse que Viçosa do Ceará passou a ser verdadeiramente conhecida 



no  Brasil, graças as grandes administrações destes dois políticos; destacou que 

Viçosa do Ceará passou nesses períodos por grandes transformações, o que 

possibilitou a melhoria da qualidade de vida  dos viçosenses, em especial das 

famílias mais pobres, pois a implantação das políticas públicas nas áreas sociais, 

além das obras de infraestruturas que viriam a garantir estradas,  energia 

elétrica, moradia, abastecimento de água , apoio à agricultura, saúde, educação, 

assistência social, esporte, cultura, turismo, lazer, enfim, disse que na época 

mais difícil de todos os tempos que foi em 1997, quando Evaldo assumiu como 

prefeito inovando e realizando, pois aquela época  a prefeitura de Viçosa  se 

resumia em um simples prédio com um nome pintado na parede; disse que 

atualmente Viçosa vem passando por um processo de regressão, sendo 

sinônimo de atraso e chacota  com  a sua economia frágil e estagnada , onde 

não se vislumbra um horizonte a curto prazo, muito menos a garantia da 

retomada  do  crescimento local,   falou que Viçosa do Ceará vem despencando 

desde 2017 e está indo para o fundo do poço, disse que esse governo que aí 

estavam, além de não ter planejamento, também não é transparente, é 

desarticulado, desumano e prepotente, falta praticamente tudo nas repartições 

públicas do município, uma total falta de respeito ao povo, principalmente se 

tratando de saúde, assistência social, educação de qualidade, agricultura, disse 

que falta tudo mesmo, sobrando apenas um rastro de descaso, miséria e 

sofrimento, para não dizer destruição. Relembrou dos acontecimentos em seu 

Distrito e disse que foi graças ao trabalho e intervenção de Evaldo Soares, 

começando antes mesmo de ser prefeito de Viçosa, a partir de 1990, quando  

definitivamente entrou na política, destacou que falar de administrações exitosas  

e não falar das gestões dos então prefeitos Evaldo Soares e Divaldo, lembrando 

um pouquinho  antes do passado político de Evaldo, seria esconder parte da 

verdadeira história  desse município, uma história de luta, trabalho, mas repleta 

de sucesso e glórias; relatou e mencionou algumas das coisas feitas em seu 

distrito por estes políticos, acontecimentos do período de 1990 a 1996; disse que 

com a eleição e reeleição de Evaldo para prefeito que habilitou para o exercício 

do cargo de 1997 a 2004, quando efetivamente Viçosa do Ceará passou a viver  

a era do crescimento, uma sequência de grandes obras começou a acontecer, 

mudando por completo, o perfil econômico e social do município e do seu povo; 

destacou e falou somente o que foi feito no Padre Vieira, aquela época e do Juá 

dos Vieras que ainda pertencia  ao Distrito de Padre Vieira, e disse que não podia 

deixar de incluir o período de 2013 a 2016, do então prefeito Divaldo Soares que 

fez  uma das maiores administrações de todos os tempos, apesar de muito 

jovem, foi eleito aos 21 anos de idade. Ressaltou que ficou claro e evidenciado, 

que contra fatos, não existe argumentos; destacou que nos governos de Evaldo 

e Divaldo, aconteceu o verdadeiro crescimento deste município, sempre 

respeitando os direitos da população, disse que não poderia a sua atitude como 

parlamentar desta Casa ser outra, pois de tanto asneira e mentira ditas na 

sessão legislativa do dia 16 de setembro de 2021, seria no mínimo falta de 

consciência ou traição aos seus princípios, para não dizer irresponsabilidade, 

pois política limpa não se faz com mentiras e nem com falsas promessas, além  

da transparência que o governante precisa dar ao povo, finalizou e disse que 

não foi possível falar tudo que aconteceu, somente no seu querido Distrito de 



Padre Vieira, durante os períodos de 1990  a 2016; disse que por falta de tempo 

não deu para falar de tudo que aconteceu no município de Viçosa do Ceará, 

graças ao trabalho e determinação desta família Evaldo, Silvana e Divaldo, falou 

que 2 horas não seriam o suficiente e por tudo isso e muito mais  que acredita 

em melhores dias; agradeceu o tempo que lhe foi concedido e disse que mentiras 

foram ditas de que só agora estava sendo agraciado o Distrito de Padre Vieira. 

O vereador Francisco Arruda, no uso da palavra, falou que a vereadora pontuou 

algumas obras e questões que aconteceram, disse que o passado do município 

de Viçosa, não pode ser esquecido de forma alguma, alguns pontos positivos e 

outros negativos, falou que quando um grupo político está atuando e existe a 

reeleição, isso é a população que está de certa forma  pagando esses benefícios 

através do voto, se a população reelegeu algum grupo algumas vezes, 

aconteceu algum benefício, mas no momento que a população  não reconduziu 

mais, existiram algumas falhas; disse que acredita que todo grupo político tem 

seus acertos e erros; falou que a vereadora disse que o município de Viçosa está 

regredindo, está no buraco, está um caos, e isso não está acontecendo, disse 

que o município de Viçosa está em crescente, vem se desenvolvendo, no interior, 

no centro da cidade; salientou que falhas existem em todas as gestões, não é só 

na gestão do prefeito Zé Firmino, na atual gestão do prefeito Manuel  Alves, disse 

que no passado também existia  essas falhas, mas dizer que o então prefeito Zé 

Firmino até poucos dias atrás, não fez nada e a cidade entrou no buraco por 

causa de sua gestão, já é inverdadeinverdade; ressaltou que o município se 

desenvolveu, vem se desenvolvendo, disse que o prefeito Manuel Alves, pegou 

o município num momento de instabilidade política, mas que 

administrativamente o município estava muito bem, destacou que o município 

não tem nenhum tipo de déficit, diferente de vários outros municípios , disse que 

o município de Viçosa tem pago sua folha de pagamento em dias, tem feito obras 

estruturais, tem investido em saúde, no social, no desenvolvimento em geral do 

município; disse que conversou com o prefeito Manuel Alves, disse que o mesmo 

falou do seu entusiasmo em continar esse trabalho sério, de continuar 

desenvolvendo o município de Viçosa do Ceará e pediu que possam usar a 

tribuna de forma mais produtiva, que o município de Viçosa seja palco de 

discussões atuais; disse que no momento em que o vereador José O Célio falou 

da questão da iluminação, ele disse palavras da comunidade, que as pessoas 

reconheciam aquilo e que há muito tempo as pessoas não se sentiam lembradas, 

disse que isso é anseio normal da população, destacou que na fala do vereador 

Zé Océlio, o mesmo falou com entusiasmo que a obra estava acontecendo, que 

era um pleito antigo da comunidade, e disse que o mesmo não merece nenhum 

tipo de retaliação, disse que ele não faltou com a verdade em nenhum minuto; 

informou que a vacinação acontecerá  dia 16, em parceria com o governo do 

estado do Ceará, a Campanha Nacional de Multivacinação para crianças e 

adolescentes e explicou como funciona essa questão; falou também sobre a 

vacinação que aconteceu e está acontecendo, a vacinação da segunda dose de 

pessoas que tomaram a vacina Pfizer, e para quem tomou a Butantan 

(Coronavac), informou que estará disponível nas Unidades Básica de Saúde; 

disse que a questão da vacinação é outro ponto positivo para a gestão, porque 

foi feito de tudo para que a população de Viçosa fosse vacinada o mais rápido, 



isso é compromisso, respeito responsabilidade; parabenizou toda a equipe da 

Secretaria de Saúde  e as demais, que não medem esforços para proporcionar 

a qualidade de vida para a população desse município. O vereador Francisco 

Antônio, no uso da palavra, disse que o vereador José Océlio falou a verdade, 

falou que o prefeito Zé Firmino está trabalhando, e disse que a vereadora 

Lucinete não está andando no município de Viçosa do Ceará, pois disse que o 

município está regredindo, o mesmo disse que ver o município crescendo, em 

desenvolvimento, um prefeito que não para de trabalhar,  disse que ver uma boa 

gestão do ex-prefeito Zé Firmino; disse que esteve na semana no Cerrador, e as 

pessoas preocupadas se vai parar o serviço, disse que o prefeito Manuel Alves 

vai continuar com o serviço, com o trabalho do ex-prefeito Zé Firmino; disse que 

vai chegar a hora de utras localidades, pois o município está organizado, com as 

contas em dias e disse que tem que falar a verdade. O vereador Francisco 

Arruda, deu continuidade em sua fala, disse que  está sendo feita a conclusão 

no trecho do asfaltamento do Croatá, e falou de sua satisfação em falar dessa 

conclusão. O vereador José Océlio, no uso da palavra, esclareceu o que foi dito 

na Tribuna, disse que ainda é menino para dizer o que foi feito no Padre Vieira 

na questão de política na época, disse que quando falou da iluminação pública, 

que foi um sonho dos moradores da Avenida do Padre Vieira, disse que tinha 

que agradecer o prefeito na época, Zé Firmino , porque foi ele quem fez; disse 

que havia esquecido de falar que na Rua São Francisco foi feita uma praça da 

igreja Católica, disse que seu padrasto Raimundo Ribeiro, era vereador da 

gestão na época, e preocupado com a benfeitoria do distrito e querendo o bem 

das pessoas da localidade, pediu o prefeito na época para colocar uma praça, 

disse que a água que foi abastecida no Padre Vieira, também foi o Raimundo 

Ribeiro, Presidente de uma associação comunitária, Clóvis Beviláqua;  destacou 

que o ex-prefeito Zé Firmino, com 4 anos que ficou na gestão passada, no 

mínimo foi para arrumar a casa, disse que é diferente de 20 anos que não foi 

feito nada; disse que gosta de dizer ao que ver, disse que o que não concorda, 

diz, mas que no momento não tem nada para discordar, disse que acha injustiça 

a pessoa dizer que não fez nada;  destacou que em 2 anos fez tanta coisa, que 

em 20 anos não fizeram; falou da iluminação de led,  assim que chega no Padre 

Vieira, até a saída do Padre Vieira, é uma coisa que vai ficar para toda vida; 

agradeceu novamente o ex-prefeito pelas coisas que fez no Padre Vieira, que os 

outros não fizeram. O vereador João Luiz, solicitou a Presidente seu tempo como 

líder do prefeito. O vereador Daniel Lima, disse que a única coisa que é garantida 

ao líder é fazer a inscrição fora do prazo determinado, disse que o líder do 

executivo não precisa está escrito, mas pode solicitar a Presidente, disse que 

cabe a mesma conceder ou não. A Presidência concedeu 5 minutos. O vereador 

Eranildo, em sua fala, disse que se está no Grande expediente e foi solicitado 

deverá ser o tempo restante, no caso, 19 minutos. O vereador João Luiz, no uso 

da palavra, cumprimentou os colegas e cumprimentou um colega que hoje 

prefeito, que o designou para essa  função que é árdua,  como o Franscisco 

Arruda enfrentou sendo líder por um bom tempo, disse que é um momento de 

transição, um período curto, mas se sente honrado em tão pouco tempo está 

fazendo parte dessa função tão honrada que é ser o líder do Poder Executivo, 

dentro do Poder Legislativo, dentro da Casa do povo; disse que ver o embate 



que teve de colegas, e olhando para o passado, disse que foi marcada a data da 

eleição, e disse que estamos num momento de concepção para o futuro e não 

de ficar olhando para o passado, pediu que tenham o intuito de construir uma 

Viçosa melhor, com mais desenvolvimento, lado humano, social, a saúde, cada 

vez melhor, disse que tem que reconhecer que o prefeito Zé Firmino foi um 

grande benfeitor de obras, trabalhou e desenvolveu, disse que acredita que o 

grupo político que passou antes, também fez coisas positivas e deixou negativas, 

destacou que  o intuito que têm que buscar é da construção do melhor para 

Viçosa; salientou que ficou muito feliz e honrado de ter solicitado com que o 

nosso prefeito atual, Manuel Alves, fizesse uma colocação de poder levar às 

pessoas, o esporte que tanto luta em Viçosa, disse que estão conseguindo 

reabrir centros de treinamento de jovens e projetos sociais pela prefeitura, disse 

que acredita que podem juntos com a Associação que faz parte há muitos anos, 

a Associação "Luta pela Vida " já desenvolve um trabalho em Viçosa e disse que 

junto com a prefeitura e o Poder público pode fazer muito mais, e disse que 

esteve conversando com o colega Daniel que deveriam fazer uma reunião com 

o Sr. Manuel, disse que como líder vai propor isso e conversar com ele, para 

receber todos os vereadores no gabinete do prefeito, para o vereador mostrar 

que ele pode construir uma Viçosa melhor, disse que seu Manuel é vereador e 

está os representando, e devem tentar junto com ele trabalhar pelo melhor de 

Viçosa, independente, deixar de lado a questão política que vem pela frente, 

tentar escutar os mais antigos, João Mamede, Edimar e Eranildo. Disse que 

esteve lá, e anunciou uma coisa muito importante para o município de Viçosa, 

que é a intenção do prefeito Manuel Crente de chamar alguns concursados que 

estão agurdando serem chamados, falou que é uma grande iniciativa que o Sr. 

Manuel se propôs, disse que tem interesse em fazer com que alguns sejam 

chamados, e citou também que foi uma solicitação dele, disse que levantou a 

bandeira do  Planos de Carreiras da Educação, salientou ser uma classe muito 

importante, disse que foi procurado por alguns professores e que pediram que 

intervisse  ao poder executivo para que pudesse ser feita a elaboração do Planos 

e Carreiras e implementado esse grande projeto de importância para a educação 

do nosso município e esse plano de cargos e carreiras até estava com risco de 

não ser feito por conta da reforma administrativa que está sendo passada; disse 

que esteve no gabinete com Seu Manuel, falou com ele dessa preocupação dos 

profissionais da educação e ele se comprometeu em analisar o caso e se Deus 

quiser mandar um projeto de lei para essa casa para que possa contemplar os 

profissionais da educação, pois é a área mais importante para desenvolver o 

povo de Viçosa; disse que acredita que todos os vereadores vão votar a favor 

desse tema tão importante que é o Plano de Cargos e Carreiras da Educação, 

disse que com isso vão conseguir  valorizar e melhorar a educação no município 

e pensa que com isso vão estimular ainda mais o crescimento dos profissionais 

que vão se capacitar, que vão fazer cursos, especializações e vão com isso ter 

uma valorização a mais, disse que acredita na grande transformação que a 

educação pode causar na vida das pessoas; destacou que vai ter muita disputa 

eleitoral pela frente, mas que possam estar com o olhar atento a população, que 

anseia por mudanças, por melhorias, mas que também é grato pelas obras de 

infra-estruturas, pelo que tem sido feito ao povo de Viçosa durante muitos anos, 



mas que precisam ter uma transformação ainda maior, principalmente na 

questão da geração de empregos, de renda; disse que com a ajuda da 

Presidente, junto ao Sr. Manuel nesse período curto que é esse mandato, 

possam fazer alguma coisa, que a Presidente possa dar início a Comissão, a 

questão da discussão do Regimento Interno, que possam transformar no que é 

razoável na questão do  Lei Orgânica do nosso município, que possam fazer 

alterações que possam vir a melhorar o município; como líder pediu a ajuda dos 

mais experientes e dos novatos para construir um ambiente saudável, levando 

sugestões, disse que esse tempo de transição seja tranquilo e que possam 

produzir matérias, produzir tudo aquilo que for para o bem do povo de Viçosa. 

Externou a todos os Viçsenses que passaram por momentos agora de 

dificuldade na questão da saúde e do social, disse que estão buscando dentro 

da gestão, ter algum tipo de mudança e isso leva tempo, tem fila, não pode ser 

passado na frente das pessoas, pediu que tenham paciência, compreensão, 

disse que vão estar fazendo o melhor, que os vereadores vão estar em campo 

lutando pelo povo nesse momento. O vereador Daniel Lima, no uso da palavra, 

disse que diante do que foi falado na Tribuna, não pode se calar diante de 

algumas coisas, disse ao vereador Andrezinho que levantam essa bandeira de 

cobrar o respeito e a igualdade dos professores, dos profissionais da rede 

Municipal, inclusive com a elaboração do Plano de Cargos e Carreiras para essa 

categoria desde 2018, disse que podem procurar nos anais desta casa, ler os 

livros de Ata que vão encontrar as posições do vereador Daniel Lima, cobrando 

melhorias, denunciando irregularidades, a máquina de processos administrativos 

contra os professores municipais, disse que não é de hoje o trabalho em defesa 

dessa categoria e disse que não vai parar, falou que é muito interessante ver 

quem o antecedeu, como o vereador Franscisco Arruda, teve o seu papel como 

líder do Poder Executivo, disse que o mesmo tem que defender mesmo com 

unhas e dentes o prefeito cassado de Viçosa do Ceará, o primeiro prefeito que 

renunciou o mandato e o primeiro a ser cassado na história de Viçosa,  destacou 

que o vereador Francisco Arruda disse que evoluiu, que o município cresceu, e 

confirmou que isso não é verdade, disse que afundou o município na área social 

e na área da saúde, disse que a saúde ordinária prestada aos viçosenses é algo 

que nunca se viu nessa história, o desrespeito, a seleção de quem vai ser 

atendido, quem vai fazer exame; se referiu ao vereador Andrezinho que falou 

que tem uma  fila de exames e de consultas, e disse que apresentou um projeto 

de lei que obriga o município de Viçosa do Ceará a publicar no seu site oficial, a 

relação de pacientes que aguardam para realizar cirurgias eletivas, exames 

laboratoriais e consultas com especialistas, esse projeto teve o parecer pelo seu 

arquivamento, parecer feito pelo vereador Franscisco Arruda e teve o voto 

favorável do vereador Andrezinho, contra a transparência na saúde de Viçosa 

do Ceará, disse que tem gente que fura fila, disse que a ex- vereadora Neide 

Pereira falou em sessão  que é só procurar a mulher do prefeito cassado que ela 

marca cirurgia, falou para serem sérios, falar com coerência, falar com a 

verdade, disse que subir na Tribuna, exercer papel de líder não é mentir para o 

povo, é aceitar as dificuldades, reconhecer os erros e tomar as atitudes 

necessárias, não ser incoerente,dizer que tem uma fila e votar contra a 

publicidade dessa fila, e para desafogar isso, disse que o vereador Emanuel 



Siqueira apresentou esses dias, o projeto de lei que visa contribuir na melhoria 

desse problema dessa fila de consultas e exames para fazer uma parceria do 

município com entidades privadas no município; concedeu uma parte para o 

vereador Emanuel falar. O vereador Emanuel Siqueira, no uso da palavra, disse 

que apresentou o proje de lei 029/2021, que autoriza o executivo municipal de 

Viçosa do Ceará a celebrar convênios com clínicas médicas e de exames, 

visando a implantação do Programa Meia Consulta e Meio Exame aos pacientes 

iposuficientes do município e dá outras providências; disse que sempre se houve 

quando qualquer um sobe a Tribuna dedda casa ou usa a palavra, a 

preocupação com a população, de resolver os problemas do município de Viçosa 

do Ceará, disse que o ideal é que o Sistema Único de Saúde possa alcançar 

toda a população, mas como sabem dos desafios, esse projeto de lei  é uma 

alternativa, disse que terão a oportunidade, disse que conseguiu colher 

assinaturas para que esse projeto tenha a sua tramitação isso mais rápido 

possível, solicitou a Presidente que pudesse encaminhar esse projeto para que 

logo posam votar e cada um dos vereadores demonstrar a preocupação com a 

saúde do município de Viçosa, disse que alguns viçosenses preferem pagar uma 

consulta particular porque a demora no Sistema Único de Saúde é muito grande, 

destacou que se o município fizer um convênio com as clínicas e laboratórios, 

haverá possibilidade do município ajudar, oferecer isenções fiscais para aquelas 

clínicas, e tentarem de uma certa forma, amenizar o problema da saúde no 

município de Viçosa do Ceará. O vereador Daniel, deu continuidade em sua fala, 

disse que tratando de saúde, no ano passado, ano de 2020, o vereador 

Francisco Arruda, a bancada do PSB, ele, a vereadora Neurimar Siqueira, junto 

com Presidente do Partido, Dr. Lima, e a vice-prefeita Elizabete Gomes 

subscreveram um ofício ao Deputado Federal Denis Bezerra, teve o apoio do 

vereador Edilson Nogueira, e da vereadora Lucinete Brito, solicitando o 

encaminhamento de uma Emenda parlamentar ao município de Viçosa do 

Ceará, na área da saúde, foi concedido duzentos e cinquenta mil reais (R$ 

250.000,00) para melhorias no hospital Municipal do município, porque viram o 

pouco que foi feito ao longo desses 5 anos, era só remendo no hospital, então 

aquela ampliação que foi feita, aquela reforma de ambientação foi com recursos 

solicitados pelos membros do PSB e alocados pelo Deputado Federal Denis 

Bezerra para o município de Viçosa do Ceará; disse também que não poderia 

ficar calado diante de tanta demagogia que viu, disse que o vereador Francisco 

Arruda tem o dever, a obrigação de ter a fidelidade canina ao prefeito cassado 

que o elegeu, disse que o mesmo foi eleito pela máquina da prefeitura, 

funcionários, perfuração de poços, disse que tem fotos dele dentro dos 

processos judiciais, indicando local de perfuração de poços, destacou que o 

mesmo tem o papel de defender, ressaltou que o vereador Francisco Arruda 

deve fidelidade canina, mas disse para não trair quem o elegeu, disse para não 

fazer como o vereador Toinho, que foi eleito pela máquina, por  um grupo e virou 

as costas para esse grupo; solicitou a Presidente, que de acordo com o 

Parágrafo único, do artigo 127, o seu tempo restante para falar na próxima 

sessão; disse que esse canalha do vereador Edimar, o mandou ir para porra e 

responde processo de tráfico de drogas. Não tendo ordem do dia, a Presidente 

encaminhou para a Comissão de Justiça e Redação o Projeto de Lei n° 026/2021 



que considera se utilidade pública o grupo de Escoteiros Francisco de Assis. 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 21 de outubro 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


