
Ata da quadringentésima segunda (402º) sessão ordinária do primeiro período 
Legislativo da décima nona legislatura (19°). Aos dois (02) dias do mês de setembro 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). O Presidente Manuel Alves de Sousa 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; 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 
solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Ata da quadringentésima 
primeira sessão ordinária (401º), realizada no dia 19 de agosto de 2021. Colocou a Ata 
em discussão. Não havendo vereador para discutir, o Presidente colocou a Ata em 
votação, sendo aprovada por unanimidade dos presentes (14 votos). O vereador Daniel 
Lima, no uso da palavra, disse que consta que foram enviadas as indicações, que o 
Presidente enviou ao Prefeito, as indicações 001, 002, 003, 006, 007, 008, 009, 010, até 
à 015, ofício nº 067/2021 da Câmara, e solicitou que o Presidente comunicasse ao 
Prefeito a invalidade, a nulidade desse ofício, porque as indicações não foram lidas no 
Plenário como determina o art. 92 do Regimento Interno, disse que o Prefeito de Viçosa 
não gosta de cumprir Leis e ainda vai uma indicação que é uma sugestão, pode alegar 
que não foi lida, não cumpriu os ritos regimentais, então não está nem obrigada a 
atendê-la, solicitou ao Presidente que comunicasse a nulidade do ofício e determinasse 
a leitura dessas indicações, e disse que tem umas que aguarda desde março. O 
Presidente comunicou aos vereadores e vereadoras, como é de conhecimento de todos 
que na sessão anterior, encaminhou para a Comissão de Finanças e Orçamento o 
Projeto de Lei nº 024/2021 do Poder Executivo e a Emenda ao projeto de autoria do 
vereador Emanuel Siqueira, comunicou também que houve um diálogo entre o Líder do 
Prefeito e o vereador Emanuel Siqueira, e depois do diálogo, o líder do prefeito retirou 
o Projeto de nº 024/2021; comunicou ainda que, o vereador Daniel Lima protocolou na 
data de hoje um Substitutivo ao Projeto de Lei nº 024/2021; não estando mais o Projeto 
em pauta, fica prejudicada a propositura. O vereador Daniel Lima, em sua fala, 
perguntou ao Presidente se o acordo foi oficializado, foi comunicado a Mesa a retirada, 
e questionou se iria ser lido no expediente. O Presidente afirmou que não precisava. O 
vereador Daniel Lima, questionou qual foi a data que foi protocolado, e o Presidente 
disse que tinha sido protocolado ontem (dia 01/09). O vereador Daniel Lima, disse que 
o Projeto foi encaminhado dia 19. O Vereador Francisco Arruda, no uso da palavra, 
disse que o o pedido foi Protocolado dia 23/08; disse que a questão da retirada do 
Projeto 024/2021, foi uma questão de entendimento entre os vereadores de ambas as 
Bancadas por conta de que projeto padecia de um item que ficava uma certa dúvida na 
questão de como as pessoas que eram proprietárias, possuidoras dessas  propriedades 
iriam passar temporariamente a posse desses terrenos para a Prefeitura, e 
reconheceram que tinha ficado essa brecha, tinha ficado esse vácuo no projeto, 
atendendo o pedido dos vereadores, foi feito a retirada do projeto, disse que conversou 
com o vereador Emanuel Siqueira, agradeceu ao mesmo que de pronto entendeu a 
questão da Emenda dele, disse a ele que era questão de tempo, a questão temporal 
dos 20 anos, era muito tempo, e que se tivesse continuado a sessão por 10 anos, 
votariam na Emenda dele, tudo tinha sido resolvido. A Presidência solicitou ao 
Secretário a leitura das matérias constantes no expediente, qual seja: Projeto de Lei nº 



025/2021- “Dispõe sobre o Plano Plurianual de Governo do Município de Viçosa do 
Ceará para o quadriênio 2022-2025”. O vereador Daniel Lima, no uso da palavra, 
solicitou a cópia integral do PPA. O Presidente, disse que o vereador que quiser a cópia 
do PPA, solicite ao Diretor, são 814 páginas. O vereador Emanuel, solicitou que fosse 
encaminhado no seu e-mail. Iniciando o Pequeno Expediente, o Presidente considerou 
que o tempo máximo era de cinco minutos (5 min.) No Pequeno Expediente, o vereador 
Francisco Arruda, no uso da palavra, falou do PPA ( Plano Plurianual), disse que o PPA 
esse ano foi elaborado de uma forma atípica, pelo período que vivemos, foi feito de 
forma virtual a questão das coletas, das informações foram feitas através do site da 
prefeitura, onde as pessoas entravam, faziam sua inscrição, davam suas sugestões de 
quais seriam as metas, os objetivos da Gestão para esse período, e depois aconteceu 
a votação de quais seriam as prioridades, disse que ficou aberto por um período 
específico, e foi feito todo o transcorrer, o trâmite online, e foi bastante divulgado, e que 
as pessoas tinham essa questão democrática de cada um ir lá e da sua gestão para 
com o PPA, quais seriam as metas para cada comunidade, para o município para os 
próximos anos. O vereador Emanuel Siqueira, no pequeno expediente, destacou que é 
importante estarem discutindo esse plano de meta, é um plano que vai discutir os 
próximos 4 anos do município de Viçosa do Ceará, é um projeto a médio prazo, porque 
não estão pensando apenas no próximo ano, na próxima semana ou no próximo mês, 
mas será pensado os próximos 4 anos para o município de Viçosa do Ceará, destacou 
para os vereadores e para os munícipes de Viçosa do Ceará, a importância que possam 
passar a discutir, as emendas impositivas dos parlamentares vereadores, porque são 
eles que estão nas comunidades, são eles que escutam da população os anseios e as 
suas dificuldades, então para que possam discutir um PPA com muito mais 
responsabilidade, uma projeção a médio prazo que é o PPA para ser executado pelo 
gestor, não só pelo gestor que está eleito, porque sabemos que o PPA ainda inclui um 
ano da próxima gestão que poderá vir, disse que não estão discutindo um projeto 
ideológico partidário, mas estão discutindo uma projeção para o nosso município, para 
o nosso povo, para a nossa gente, disse ainda que participaram em Brasília da marcha 
dos vereadores, viram a importância que é as Câmaras Municipais poderem ter e 
regulamentarem as emendas impositivas dos parlamentares, dos vereadores, para que 
possam opinar, para que possam dizer para o Executivo, independente da bandeira 
partidária, da ideologia, possam dizer que tal comunidade, está precisando disso, na 
outra comunidade, está necessitando disso, ressaltou que é necessário que tenham 
essa responsabilidade, discutir o PPA, mas com essa visão, porque após o PPA irão 
discutir a LDO, a LOA, e disse que é necessário que tenham essas previsões. No 
Pequeno Expediente os vereadores Daniel Lima, Manuel Alves e João Luiz dispensaram 
a palavra. Iniciado o Grande Expediente, o Presidente considerou que o tempo máximo 
era de vinte minutos (20 min.). No Grande Expediente, o vereador Francisco Arruda, no 
uso da palavra, disse que na sessão passada ia parabenizar o município pelo seu 
aniversário e não deu tempo, ficou prejudicado, e usou o tempo para parabenizar o 
município de Viçosa, que completou no último dia 14 mais um ano de emancipação 
política, destacou que é um município que é amado por todos nós, disse que estão na 
vida pública, representam diretamente as pessoas que moram nesse município, que o 
amam, que vivem aqui e que os escolheram como seus representantes, fez outras 
considerações pertinentes relacionada ao município e as pessoas que aqui moram; 
deixou registrado seus parabéns ao município de Viçosa e aos moradores, porque é um 
presente para todos nós, podermos comemorar mais um ano, vindo de anos difíceis, 
então é muito importante que possamos participar desses momentos e que possamos 
registrar esses parabéns ao nosso município;  ressaltou que se iniciou o mês do 
setembro amarelo que é o mês simbólico a questão das campanhas contra o suicídio, 



pois sabe-se que é uma fatalidade que acontece na nossa sociedade, muitas vezes de 
diversos problemas, mas o principal deles é a questão da depressão, disse que o mês 
de setembro ficou como o mês que levantamos essa bandeira, setembro amarelo, é 
uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, salientou ser um 
problema não só das famílias, mas de toda sociedade, faz parte do nosso meio, e que 
deve ser discutido, são campanhas que devem ser divulgadas para que possa chegar 
a mais e mais lugares, que essas pessoas que passam por momentos de dificuldades 
possam encontrar  palavras amigas, que possam desviar esses pensamentos que levam 
ao suicídio, deixou registrado seu apoio a Campanha do Setembro Amarelo, a 
prevenção do suicídio; ressaltou que da última vez que esteve na tribuna, não deu tempo 
de falar de todas as ações, destacou que participou da inauguração da sala do 
empreendedor que era muito importante, é uma parceria que hoje acontece entre a 
Prefeitura de Viçosa do Ceará e a CDL, funciona no prédio da CDL, onde a mesma 
cedeu o espeço e a Prefeitura entrou com a estrutura, onde os pequenos 
empreendedores de Viçosa do Ceará podem fazer a regularização das suas empresas, 
a abertura, a questão das declarações anuais de um microempreendedor, onde o 
mesmo anualmente é obrigado a declarar qual foi seu faturamento no ano anterior para 
que ele possa se manter dentro do Programa, disse que é importante esse tipo de 
iniciativa, porque se fala muito de apoio ao grande, oferecer benefícios fiscais e o 
pequeno muitas vezes fica esquecido, ressaltou ser uma boa iniciativa da prefeitura 
municipal em parceria com a CDL,  e deixou registrado que essa parceria existe e que 
está funcionando diariamente na CDL, parabenizou o Presidente, Joelson; fez 
considerações sobre a questão da vacinação contra o Covid-19, disse que no dia 01 de 
setembro foi liberado uma nova idade, pois a vacinação é por conta da idade das 
pessoas que se cadastram no site da Secretaria de Saúde do Estado e fazem seu 
cadastro, insere seus dados e entram para fila de vacinação, pediu para que façam o 
cadastro, pois é importante que as pessoas se vacinem, pois é uma doença que 
acomete todas as pessoas e está destruindo diversas famílias, deixou registrado que as 
pessoas façam seu cadastro, pois a idade está diminuindo, a vacina está chegando para 
mais pessoas, e informou que segundo dados do site da prefeitura, afirmou que mais 
de 36.000 (trinta e seis mil) doses já foram aplicadas entre primeira e segunda dose, é 
uma quantidade significativa de vacinas que foram aplicadas no município; registrou a 
participação na ordem de serviço da iluminação em led no Sítio Queimadas, a 
comunidade vai receber a questão da postiação  com a iluminação em led, foi umas das 
comunidades que será beneficiada, uma das primeiras a receber a ordem de serviço; 
falou da perfuração do poço do Sítio Porteiras, próximo ao Bari, foi feita a perfuração do 
poço profundo, onde será feito o sistema de abastecimento de água, será feita a 
instalação do chafariz e consequentemente, o sistema de abastecimento de água, onde 
as comunidades poderão ter a água mais próxima, pois é um problema muito comum 
na cidade, as pessoas sofrerem pela falta de água; deixou seu abraço aos profissionais 
da nutrição, e disse que dia 31 de agosto foi o dia do nutricionista, os parabenizou e 
ressaltou ser um profissional importante; afirmou que dia 01 de setembro foi o dia do 
profissional de educação física, disse que é o dia próximo ao dia do nutricionista, são 
dois profissionais parecidos, no sentido de que são profissionais da área da saúde, que 
no final do objetivo trabalham juntos, deixou seu abraço  a esses profissionais; destacou 
sua participação na vigésima marcha dos vereadores que aconteceu em Brasília, disse 
que é um evento muito importante que reuniu vereadores de todo o País, porque 
acontece palestras e naquele ambiente são compartilhados muitos ensinamentos, 
conteúdos e puderam participar de quatro dias de muitos estudos, de palestras 
importantes, palestras interessantes que torna o mandato dos vereadores cada vez mais 
eficiente, onde podem representar melhor as pessoas dos municípios, aonde os 



vereadores participaram são votados, destacou a satisfação dos vereadores de puder 
participar e de voltar a participar desses eventos presenciais, porque sabem que existe 
a questão dos eventos de maneira remota, mas não é a mesma coisa de você está ali, 
ver o palestrante e adquirir conhecimento de maneira mais direta; fez considerações 
enquanto vereador do nordeste, do estado do Ceará, disse ser um evento bom, 
democrático, é aberto para todos os vereadores do País, as Câmaras Municipais 
estavam representadas, mas notou que existe uma paixão pelo sul, sudeste e centro-
oeste, os vereadores do nordeste foram poucas vezes citados, disse que os vereadores 
devem se organizar de uma forma que possam ocupar cada vez mais esses espaços 
em eventos de nível local, estadual, regional e nacional, porque no momento em que 
baixarem a cabeça para que esses eventos sejam realizados e ter um destaque apenas 
para vereadores de outros estados mais ricos, de regiões mais ricas, estão assinando 
um documento em branco que autoriza eles  continuar da mesma forma, deixou essa 
reflexão e que possam ocupar mais esses espaços que são dados nesses eventos de 
nível nacional e que os vereadores principalmente do Ceará, Viçosa, da Ibiapaba, 
possam ocupar cada vez mais esses espaços, salientou ser um evento muito bom, 
democrático, aberto aos vereadores de diversas Câmaras de todo o País; parabenizou 
pela passagem do aniversário da Primeira Dama do município de Viçosa, a Sílvia, pois 
é uma pessoa importante dentro do município, uma pessoa querida por diversos 
viçosenses, está sempre aberta a ajudar as  pessoas, e destacou que no último dia 19 
foi o aniversário do Prefeito José Firmino, e registrou seus parabéns; falou das estradas 
municipais que estão sendo reformadas, disse que algumas estradas municipais estão 
sendo asfaltadas, salientou que é notável a satisfação da população em receber esse 
tipo de benefício, a mesma se sente gratificada, prestigiada por ter essa melhoria na  
qualidade de vida, por ser reconhecida; falou da aplicação da massa asfáltica no Sítio 
Croatá, explicou que não é o asfalto usinado, é uma nova forma do asfalto que é feito 
com um  novo maquinário que a prefeitura fez aquisição há alguns dias atrás, que 
permitem uma maior agilidade e uma maior economia na questão do asfaltamento, e 
logo em seguida, saindo do Croatá, será feito em outras comunidades do município, 
atendendo o anseio da comunidade de ter esse benefício chegando cada vez mais perto 
da suas casas; finalizou dizendo que foi muito bom participar do evento até mesmo o 
diálogo que foi construído entre vereadores de grupos diferentes, disse que foi um 
momento muito importante, porque no momento em que se entendem quem ganha é o 
município de Viçosa e registrou a importância do evento até mesmo para fortalecer o 
entendimento entre os vereadores. No Grande Expediente, o vereador Daniel Lima, no 
uso da palavra, disse que era um prazer retornar a tribuna, disse que estão no segundo 
(2º) dia do mês de setembro, disse que o vereador Francisco Arruda que o antecedeu 
na tribuna, falou sobre o Setembro Amarelo, esse mês é dedicado a campanhas de 
conscientização e de prevenção  do suicídio, disse que o suicídio é uma realidade, a 
depressão e  a ansiedade são doenças, salientou que não é falta de Deus, não é 
frescura, são doenças e precisam ser tratadas, destacou que é necessário o 
reconhecimento de se despir de todo o preconceito quanto as pessoas que sentem as 
dificuldades para que se possa abrir um diálogo, ouça, escute, as vezes a pessoa só 
quer falar, só quer conversar, disse para não terem medo, não ter vergonha também de 
pedir ajuda, afirmou que no município, em Viçosa, especificamente, existem serviços 
gratuitos de suporte, de tratamento para pessoas que tem pensamentos suicidas, que 
sofrem de depressão, de ansiedade, que é o CAPS, disse que o CAPS tem as portas 
abertas para as pessoas com essas dificuldades que são acometidas por essas 
doenças, existe também o Centro de Valorização da Vida, é um serviço gratuito por 
telefone, número 188, onde você pode ligar vinte e quatro (24) horas, existem pessoas 
preparadas, treinadas para fazer a escuta de pessoas que só querem as vezes 



desabafar, querem só conversar, salientou que existe a necessidade também do 
município, e disse que não fala especificamente de Viçosa, até porque o nosso estado 
do Ceará tem 184 municípios, mas há necessidade da implantação de uma política 
pública permanente de prevenção e conscientização do suicídio, e foi nesse mote que 
apresentou na segunda-feira uma indicação na Câmara para o Prefeito de Viçosa do 
Ceará, e infelizmente não foi lida hoje, sugerindo a adesão do município de Viçosa do 
Ceará ao Programa Vidas Preservadas que é do Ministério Público, é um programa, 
além do Ministério Público existem Órgãos Governamentais e Entidades não-
governamentais que fazem, elaboram estudos sobre prevenção do suicídio e 
pósvenção, que é após o suicídio, e treinamento e capacitação de profissionais na área 
de ação social, de saúde e da educação, disse que a adesão é gratuita, o treinamento 
desses profissionais do município é gratuito, não tem ônus nenhum  para o município e 
ele foi instituído em 2019 oficialmente, falou ainda que em 2018 e 2019, disse que não 
viu os dados de 2021, esse Programa já teve adesão de 74 municípios do Estado do 
Ceará, nem todos eles já implantaram  os seus planos municipais de prevenção do 
suicídio, mas muitos deles já estão encaminhados, e disse que as políticas permanentes 
são necessárias nessa área, e ressaltou que a depressão e ansiedade, matam; 
destacou que no município de Viçosa do Ceará, não conseguiu a tempo os dados 
oficiais de mortes, de óbitos por suicídio nesse ano, disse que solicitou a Perícia Forense  
do Estado do Ceará- PEFOCE, e não houve tempo para resposta, e disse que não está 
falando e nem fazendo uma crítica ao município de Viçosa do Ceará que não tem uma 
política pública permanente, não tem um plano, mas isso é muito simples, muito fácil, 
basta boa vontade, amor ao próximo para se instituir esse Programa; destacou que na 
vigilância epidemiológica, em 2021, o município de Viçosa gastou quatrocentos e oitenta 
mil reais (R$ 480.000,00) até junho desse ano, disse que Viçosa está vivendo um caos, 
um descontrole nas doenças causadas, nas chamadas arboviroses urbanas, que são a 
dengue, chikungunya, zika,febre amarela, entre outras, acentuou que o último boletim 
epidemiológico de abril, mostrou que a Serra da Ibiapaba teve quatrocentos e quarente 
e três (443) casos de dengue, e quatrocentos e quarenta (440) foram  em Viçosa do 
Ceará, o município gastou esse valor: R$ 480.000,00, na prevenção, nas ações de 
vigilância epidemiológica e teve um (01) óbito, em 2020 Viçosa não teve nenhum óbito 
ocasionado por essas doenças, disse que em 2020 o gasto foi de novecentos e 
cinquenta e um mil reais (R$ 951.000,00) não houve nenhum  óbito, e questionou quanto 
foi gastado e aplicado nas ações de prevenção e combate ao suicídio, e disse que não 
foi nem um real, falou que podemos ver o retorno da ação direta do município nessas 
ações, as ações de vigilância epidemiológica teve retorno, em 2020 não houve nenhum 
óbito, 2021 apenas um, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de 
Saúde, e como não tem os dados oficiais de 2021, falou informalmente que 
pessoalmente, particularmente tem conhecimento de três casos de suicídio esse ano, 
disse que todo mundo conhece alguém, uma família que tenha alguém que possa ter 
cometido suicídio, disse que é uma realidade, é presente na nossa vida, e salientou que 
a vigilância tem que ser constante, disse que passado essa explanação sobre o 
setembro amarelo, fez algumas considerações sobre a sessão ordinária do dia 12 de 
agosto, mas antes disso, fez um agradecimento especial aos seus pais que o deram 
oportunidade de estudar, disse que hoje ocupa um cargo público no município, a 
educação e o conhecimento que adquiriu com essa oportunidade, pode usar a favor da 
nossa cidade, da defesa dos nossos cidadãos, mencionou o que dizia o Mão Santa, ex-
governador do Piauí, ex senador da República que a ignorância é audaciosa, o poder 
nas mãos do ignorante é como arma de fogo nas mãos de um macaco, de um chipanzé, 
ele causa danos irreparáveis e pode causar até a  morte,  e disse que é isso que estamos 
vendo em Viçosa, disse que o ignorante pensa que está acima da Lei, não tem obrigação 



de cumprir as Leis, mas ele está sendo apenas um ignorante, o ignorante pensa que 
pode mentir, mas está sendo apenas um ignorante, o ignorante pensa que pode enganar 
as pessoas, o ignorante com poder pensa que pode enganar as pessoas, mas está 
sendo apenas um ignorante, ele pensa também que não deve prestar contas com a 
justiça, mas esse pensamento é apenas uma ignorância, pensa também que não deve 
prestar contas com Deus, mas essa hora vai chegar; salientou que no dia 12 de agosto, 
o Presidente desta Casa fez algumas referências mentirosas a um vereador, mas ele 
não teve a coragem e nem a decência de dizer o nome desse vereador, e os valores 
que recebeu da sua família, de seus pais foi de não ser um covarde, e disse que o que 
ia falar se refere a uma pessoa, ao Presidente desta Casa, falou que na sessão do dia 
12 de agosto, uma fala sem coerência, com muito descontrole emocional, o Presidente 
colocou essa Casa  numa posição subalterna do prefeito, dizendo que os vereadores 
precisam trabalhar do lado do prefeito, que a desordem no trânsito da nossa cidade se 
dá pelo desenvolvimento da nossa cidade, disse ao Presidente que o povo da nossa 
cidade passa fome, falou que veem nas calçadas famílias com crianças pedindo comida, 
disse que os inúmeros carros de horário que são vistos pela cidade, trazem pessoas 
para sede do município para receber as migalhas, que muitos comerciantes entregam 
para eles, porque ficam com os cartões do Bolsa Família dessas pessoas, disse que o 
Presidente desta Casa citou até Jesus Cristo e mentiu na mesma fala, e disse que em 
falar em mentira, com esses conflitos que estão acontecendo no Afeganistão, lembrou 
de um livro, viu uma passagem de um livro e foi pesquisar, falou que é um romance 
passado na época  do domínio Talibã no Afeganistão, trata-se o Caçador de Pipas, e 
tem uma passagem que fala sobre mentira, que diz assim: “Existe apenas um pecado, 
um só. E esse pecado é roubar. Qualquer outro é simplesmente a variação do roubo. 
Quando você mata um homem, está roubando uma vida. Está roubando da esposa, o 
direito de ter um marido, roubando dos filhos um pai. Quando mente, está roubando de 
alguém o direito de saber a verdade. Quando trapaceia, está roubando o direito à justiça. 
Quem mente, rouba.”, disse que o Presidente mentiu também ao afirmar que sempre 
esteve ao lado do povo e votou em projetos que fossem de benefícios da população, 
falou que gostaria de lembrar aos pais e mães de alunos da rede municipal de ensino 
de Viçosa, que o Prefeito Zé Firmino enviou a esta Casa um Projeto de Lei propondo o 
fechamento de escolas e esse  projeto foi aprovado e teve voto favorável do vereador 
Manuel Alves, disse que o pai e mãe do garoto Rian, do Sítio Pará, que teve a escola 
perto de casa fechada e passou a ter que ir de transporte escolar para outra localidade, 
que se acidentou ao desembarcar do ônibus, e teve dois fêmures fraturados, a escola 
perto da casa dele foi fechada porque teve o voto favorável do vereador Manuel Crente; 
disse ainda, aos servidores, funcionários de Viçosa do Ceará, que o Prefeito mandou 
para esta Casa um Projeto de Lei propondo aumento no desconto do salário dos 
mesmos para o Viçosa Prev de 12% para 14% e esse projeto foi aprovado e teve o voto 
favorável do vereador Manuel Alves, disse que isso não é votar com o povo e não é 
estar ao lado do povo, salientou que na sessão do dia 12 o Projeto de Lei do prefeito nº 
019/2021 foi aprovado ilegalmente pelo prefeito, disse que primeiro nem deveria ter sido 
votado, porque não estava incluso na ordem do dia e segundo, porque não atingiu o 
quórum necessário para sua aprovação, e disse que não sabe porque motivo o 
Presidente pediu que constasse em Ata que o Projeto de Lei nº 001/2017 que é de sua 
autoria, que hoje é Lei no município de Viçosa do Ceará, que veda a prática do 
nepotismo, nos Poderes Executivo e Legislativo, foi aprovado com sete (07) votos a 
favor, ele pediu para dizer isso, que esse projeto foi aprovado com 07 votos a favor, e 
falou que até hoje não entendeu isso, disse que o vereador Manuel Alves esqueceu de 
dizer que entrou com um mandado de segurança na justiça pedindo a anulação dessa 
votação porque ela descumpriu o art. 17 da Lei Orgânica do Município, disse que quem 



quisesse consultar o mandado de segurança 0012084-37.2017.8.06.0182, falou que 
quando o vereador Manuel Alves, Presidente dessa Casa declarou um projeto aprovado 
com 07 votos quando o art. 17 exige maioria absoluta 08 votos, disse que lembra disso, 
é como se hoje ele declarasse aprovado e seguida ele mesmo entrasse na justiça para 
anular a decisão dele, disso ele esqueceu de falar naquele dia, e destacou que os 
vereadores que integram esse Bloco PDT, PT e PSB em Viçosa do Ceará, estão 
trabalhando dentro de suas limitações, no que não depende da vontade do Presidente 
desta Casa, o que depende daqui tem  ficado tudo emperrado, sem critério nenhum, 
disse que não entende porque os projetos de lei apresentados por essa bancada não 
andam, os requerimentos não andam, as indicações não andam, deu exemplo, a 
vereadora Lucinete que apresentou no dia 05 de agosto um Projeto de Lei, que trata 
sobre a criação da semana do parto humanizado, e até hoje esse projeto não foi 
colocado nem para leitura, disse que tem projeto de lei do prefeito que já foi lido na 
primeira sessão do dia 05 e votado na sessão do dia 12, salientou que teve outro projeto 
de lei, que foi retirado hoje, o 024, que foi protocolado nessa Casa dia 11 de agosto, 
depois do projeto da vereadora Lucinete, no dia 12 de agosto foi lido, no dia 19 
encaminhado para a Comissão e hoje seria votado, como o Presidente anunciou na 
sessão passada, disse que existe uma resistência, não entende a resistência do 
Presidente em deixar que os vereadores cumpram o seu papel, o papel para qual foram 
eleitos, e disse que vai dizer isso sempre, que o trabalho deles, não está exercido na 
sua integralidade por ação intencional do Presidente desta Casa, disse que diz e repete 
aqui, no rádio, nas  redes sociais, na rua e onde for, que fiscalizam em loco, vão nos 
locais, faz denuncias ao Ministério Público que andam, mas o papel deles e o trabalho 
dentro desta Casa está sendo impedido por ação do Presidente dessa Casa, fez o apelo 
para que  trate os vereadores, seus colegas com respeito, porque aqui deve ser um 
Poder independente do Poder Executivo, destacou que o art. 2º da nossa Lei Orgânica 
diz isso, e disse ao Presidente que no dia que foi eleito Presidente falou que cumpriria 
o Regimento, falou da independência dos Poderes, mas na prática não é isso que se 
vê, disse que o regimento é esquecido, não é respeitado, disse que o Presidente 
envergonha o Poder Legislativo ao colocá-lo numa posição inferior, como se fosse um 
empregado do Prefeito, quando na realidade é um poder independente, mas que deve 
funcionar harmonicamente, e ressaltou que tentaram e não têm outra alternativa a não 
ser recorrer as ações judiciárias, e é isso que tem sido feito, está sendo feito e vai 
continuar sendo feito. O vereador Emanuel Siqueira, no uso da palavra, cumprimentou 
todos os presentes, sua esposa e seu filho Davi Emanuel que estão acompanhando a 
sessão de forma presencial, disse que nessa oportunidade que têm para poder dialogar 
na Câmara Municipal de Viçosa do Ceará, queria em primeiro momento registrar a 
grande preocupação dos agricultores e das agricultoras familiares do município de 
Viçosa do Ceará, que precisarão se deslocar das suas comunidades para se dirigir até 
a sede do município para poder se inscreverem no Programa Garantia Safra, falou que 
acompanharam durante toda a história do Programa de que era formada uma comissão 
que se dirigia as comunidades para poder fazer a inscrição do Programa Garantia Safra, 
agora, talvez, nesse ano, disse que não irão poder ter essa oportunidade, os 
trabalhadores e trabalhadoras rurais, mesmo em época de pandemia vão ter que pegar 
o horário, ter que correr o risco de se contaminar, vão ter que pagar passagem para sair 
do sítio para vir até a sede do município, alguns deles perder o horário, porque o horário 
não vai esperar, outros talvez tenham que fretar transporte para poder vir se inscrever 
no Programa Garantia Safra, disse que talvez isso seja resultado da prepotência, porque 
durante todos os anos, o sindicato dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras 
familiares, instituição que representa a categoria, instituição que tem a garantia 
constitucional do art. 8º de representar sua categoria, participou dos espaços de debate 



na época do ex-prefeito Divaldo Soares, sempre o sindicato foi convidado para debater 
e para dialogar a aplicação do Programa Garantia Safra, nesse ano não foi convidado, 
disse que ano passado, mais de 800 agricultores perderam o seu cadastro no Garantia 
Safra, por falta de responsabilidade e nesse ano, se abriu a inscrição, o sindicato não 
foi convidado para o espaço de debate, e disse que é a primeira surpresa que estão 
tendo, os agricultores vão ter que se deslocar da sua comunidade para vir até a sede 
do município, e fez um apelo para a gestão municipal já que vão deslocar os agricultores 
para cá, que coloquem pelo menos transporte porque dinheiro e verba o município tem; 
disse que a outra questão que é necessária, se tem vista, é que a falta da realização 
dessa inscrição nas comunidades  pode prejudicar centenas e centenas de agricultores, 
que não vão querer se deslocar da sua comunidade, era tão mais fácil deslocar a equipe 
de cadastro da sede do município até as comunidades do que trazer as pessoas da 
comunidade até a sede, registrou isso com muita preocupação; sugeriu ao líder do 
Prefeito, o vereador Francisco Arruda, que falou sobre a importância de todos se 
inscreverem para que possam receber a vacina contra o covid-19 , disse que 
encaminhou através dessa Casa e inclusive, já foi encaminhado pela Mesa Diretora 
dessa Casa até o Prefeito, a indicação de nº 015/2021, que propõe que a gestão 
municipal possa facilitar as pessoas para fazer a sua inscrição, é indicação 015/2021 
que diz que seja disponibilizada o local na estrutura municipal no PSF, no CRAS, nas 
escolas municipais, bem como uma Central de atendimento via telefone aplicativo 
whatsapp para auxiliar a população de Viçosa do Ceará no cadastro estadual único para 
a vacinação do covid-19 no estado do Ceará, para que o mais breve possível tenhamos 
a toda população de Viçosa do Ceará cadastrada e tão logo vacinada, salientou que 
como o líder do Prefeito sabe da importância que é esse cadastro e como já tem essa 
indicação, que já foi encaminhada por essa Casa até o prefeito municipal, solicitou que 
haja um diálogo para que de fato seja efetivada essa nossa solicitação, registrou o seu 
agradecimento ao Presidente da Casa pelo envio do Ofício 077, fruto do requerimento 
088 de seu mandato, que solicita que fosse enviado ao superintendente  do IDACE 
(Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará), uma solicitação para que pudessem 
estar debatendo no Órgão a regularização fundiária do município de Viçosa do Ceará, 
disse que esse assunto, não sabe se porque faz parte do movimento sindical e conhece 
a realidade de cada homem e mulher do campo e da dificuldade que muitos enfrentam 
por não ter acesso a sua propriedade, ao título da sua terra, e acha necessário que 
fosse utilizada todas as suas forças, todos os seus empenhos de debates e de diálogos 
que essa Casa pode fazer, para que pudessem debater a regularização fundiária no 
município de Viçosa do Ceará, porque o homem e a mulher do campo com o título da 
sua propriedade em terra em mãos, vai ter a possibilidade de puder ir ao Banco, receber 
um crédito fundiário, fazer um investimento na sua propriedade e puder então viver da 
agricultura familiar que é o que tem que ser dialogado em Viçosa, é o desenvolvimento 
da agricultura, da produção rural, do turismo rural no município de Viçosa, e disse que 
o primeiro passa para isso é entregarem o título de propriedade para cada agricultor e 
agricultora do nosso município, registrou para a população de Viçosa do Ceará, que 
participaram da vigésima marcha dos vereadores em Brasília, aonde participou do 
concurso de destaque 2021 da UVB e levou o Projeto de Lei que apresentou nessa 
Casa, que previa isentar os agricultores e agricultoras familiares do pagamento da taxa 
de iluminação pública, disse que infelizmente, o projeto de lei não passou nem pelas 
comissões, e disse que cada um que participou daquele evento, perceberam é que os 
vereadores tem sim, legitimidade constitucional para debater essas matérias, porque 
devem debater matérias que venham trazer melhorias para o povo do nosso município; 
e solicitou ao Presidente que os outros 10 minutos fosse incluído na próxima sessão. O 
Presidente falou que disse 20 minutos porque não tinha olhado para o relógio, e disse 



que o tempo encerra oito e meia (20: 30) e começaram sete horas em ponto (19:00 h), 
e destacou que o vereador tinha dois minutos. O vereador Emanuel disse que os dois 
minutos que lhe faltavam, eram dos 10 minutos que lhe foram disponíveis; deu 
continuidade e disse ser necessário discutirem esses assuntos que ensejam a questão 
da taxa de iluminação pública, porque o município de Viçosa do Ceará recebe um 
grande valor de transferência pago pelas pessoas mais simples, mais humilde, que 
estão principalmente na zona rural e que não tem esse serviço a sua disposição, citou 
algumas informações relacionadas aos cofres do município de Viçosa do Ceará sobre 
a taxa de iluminação pública entre os meses de janeiro a julho; disse que para ter acesso 
a essas informações, teve que pagar para o município de Viçosa do Ceará, vinte e seis 
reais e dezesseis centavos (R$26,16), para poder receber três folhas de informações 
sobre dinheiro público, informações que é sobre o dinheiro do povo, informações sobre 
a taxa de iluminação pública que não pode se escolher se vai contribuir ou se não,  
salientou que porque quando se recebe o cartão da enel já está descrito o seu 
pagamento da taxa de iluminação pública, independente se para sair de casa, se não 
colocar uma luz no seu alpendre, cai dentro dos buracos de muitas comunidades que 
tem visitado, que não está  recebendo a infraestrutura de estrada e que é necessário 
que chegue a comunidades do Sítio Jenipapo, as que ficam próximos do General 
Tibúrcio, da Oiticicas, é necessário que também receba essa infraestrutura de estrada, 
destacou que essas estradas, pistas não passem só próximo onde tem investimentos 
privados importantes, falou que se for olhar para o grau de necessidade , porque não 
olhar para a comunidade de Uruoca do Matão, que tem um alto índice de população e 
até hoje não recebeu essas obras de infraestrutura, demonstrou sua preocupação e 
pediu que a gestão  municipal de fato cumprisse seu papel de transparência que é deixar 
a disposição, não só de um vereador, mas de toda a população de como acessar essas 
informações, porque se uma  comunidade está recebendo um serviço de nomeação 
pública, é importante que as demais tenham conhecimento, que  futuramente também 
podem receber, e  só não receberam ainda porque os valores arrecadados não são 
possíveis, porque ainda não dão disposição para cumprir o trabalho em todas as demais 
comunidades e isso só vai acontecer, quando de fato derem transparência, quando 
todos, independente se é vereador ou apenas um cidadão pode ter acesso a todas 
essas informações nos sistemas de transparência dos governos.  O Presidente, falou 
ao vereador Emanuel que fica garantido os 10 minutos e informou que ficaram 
prejudicados os vereadores Manuel Alves, João Luiz e Edilson Nogueira. Não havendo 
matéria para a ordem do dia e não havendo inscritos na explicação pessoal, e não 
havendo nada mais a tratar, o Presidente deu por encerrada a presente sessão, 
marcando a próxima para o dia 09 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 pelo Presidente, 
Primeiro Secretário e demais vereadores presentes. 


