
Ata da quadringentésima quarta (404º) sessão ordinária do primeiro período 
Legislativo da décima nona legislatura (19°). Aos dezesseis (16) 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 terceira sessão ordinária (403º), realizada no dia 09 de 
setembro de 2021. O vereador João Luiz, no uso da palavra, pediu para que 
depois tivesse uma reunião com vereadores para ver se dão uma enxugada na 
Ata, porque assim não vão produzir nada, disse que precisam se reunir e tomar 
uma providência, salientou que colocou tudo que estavam dizendo na Ata a 
pedido do Presidente, mas que não tem condições. O Presidente disse que seria 
colocado tudo na Ata, pois já teve muitos problemas. O vereador Daniel Lima, 
disse ao Primeiro Secretário que está de acordo se quiser fazer a reunião. O 
Presidente registrou a presença do vereador Ednaldo Fontenele. 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 na condição de líder do Bloco 
PDT, PT e PSB, gostaria de encaminhar uma solicitação ao Presidente, diante 
de uma matéria  jornalística  divulgada ontem no CETV primeira edição da TV 
Verdes Mares, onde afirma que diversos municípios do Estado do Ceará, 
vereadores aprovaram aumento para eles e para Prefeito e Vice-prefeito, dentre 
eles está citado Viçosa do Ceará, solicitou ao Presidente uma posição enérgica  
desta Casa, pois desconhece  que não votaram  até o momento nenhuma 
proposta nesse sentido, falou que é uma questão imoral e salientou ser uma 
situação mentirosa. O vereador Francisco Arruda, no uso da palavra, disse que 
na condição de líder do Governo, ratificou o pedido do vereador Daniel Lima, por 
conta de ser algo que repercute na cidade, disse que são representantes da 
população e automaticamente a mesma cobra dos vereadores esse tipo de 
situação, salientou que a notícia tem sido colhida de forma equivocada, que 
tenha acontecido algum erro na hora da edição da reportagem, porque não é do 
conhecimento de nenhum vereador, nem da gestão municipal, de nenhum 
projeto dessa natureza, ratificou que a Mesa Diretora possa encaminhar algum 
documento, algum pedido de direito de resposta que a Câmara de Viçosa do 
Ceará não tem nenhum projeto dessa natureza.  A Presidência disse que tomou 
conhecimento dessa nota e disse que vão preparar uma nota, disse que não é 
do conhecimento dos vereadores e que nunca nenhum vereador falou de 
aumento de salário, e salientou que publicam uma nota dessas e pega mal para 



a Câmara de vereadores. A Presidência solicitou ao Secretário que fizesse a 
leitura das matérias constantes no expediente, quais sejam: Emenda Supressiva 
n°001/2021 de autoria do vereador Daniel Lima ao Projeto de Lei n° 25/2021 –“ 
Suprir trecho do art. 13 do Projeto de Lei n° 25/2021, que dispõe sobre o Plano 
Plurianual de Governo do Município de Viçosa do Ceará para o quadriênio 2022-
2025”; Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei n° 
025/2021- “Dispõe sobre  Plano Plurianual de Governo do Município de Viçosa 
do Ceará , para o quadriênio 2022-2025”. Iniciando o Pequeno Expediente, o 
Presidente considerou que o tempo máximo era de cinco minutos (5 min.) para 
discutirem as matérias que estavam em pauta, os vereadores inscritos 
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, falou novamente da reportagem 
sobre a questão do aumento de salário dos vereadores, salientou que os 
comentários da publicação são todos pejorativos, e com isso, ficam mal vistos 
na cidade, perante a sociedade e repudiou a situação. O vereador Emanuel, 
esclareceu que foi veiculado na matéria  na TV Verdes Mares, e disse que o blog 
fez apenas uma repostagem, mas de fato a matéria foi publicada no canal de 
televisão e salientou que isso é muito preocupante, e solicitou ao Presidente que 
pudesse de forma enérgica se posicionar pelos meios cabíveis para que possam 
combater questões inverídicas, e disse que ver um canal de televisão, de 
reconhecimento em todo o Estado e se posicionar e veicular uma matéria nesse 
sentido, é preocupante. O vereador Francisco Arruda, deu continuidade, e 
destacou algumas realizações feitas pela Secretaria de Agricultura do município 
de Viçosa ao longo desse ano, algumas delas são: sistemas de abastecimento 
de água que estão sendo construídos através da Prefeitura Municipal, salientou 
que foram feitas perfurações de 16 poços profundos em algumas comunidades 
de Viçosa do Ceará e citou-as; destacou também, que foram feitos 13 chafarizes, 
disse que alguns desses chafarizes não vão estar na relação dos poços que 
foram perfurados esse ano, porque eram de poços que foram perfurados na 
gestão passada, em seguida, citou as comunidades que foram beneficiadas com 
esses chafarizes no ano de 2021; disse que foi feito um sistema de 
abastecimento de água, na comunidade da Cacimbinha, que está beneficiando 
em média 65 famílias; mencionou outra realização, o Programa Hora Máquina,  
explicou como funciona e fez outras considerações relacionadas ao mesmo; 
falou do Convênio da Secretaria de Agricultura para com o INSS, a quantidade 
de processos protocolados no sistema do mesmo, as categorias que são 
divididos e explicou como funciona a questão da documentação, disse que a 
Secretaria tem a preocupação de  procurar informar o Agricultor da melhor forma 
possível para que seu benefício possa ter o êxito, que a documentação que é 
protocolada possa ser necessária para comprovar a situação daquela pessoa 
como agricultor e ela possa receber seus benefícios sociais; mencionou outra 
ação, a elaboração e acompanhamento de projetos produtivos, projetos que os 
agricultores que buscam a Secretaria de Agricultura tem esse apoio dos técnicos 
que lá trabalham e foram desenvolvidos 35 projetos de apicultura, 54 projetos de 
assentamento do INCRA;  destacou que houve uma parceria da prefeitura 
municipal com o SENAR, para que seja feita a capacitação dos agricultores, e 



explicou como funciona a mesma; mencionou o apoio no cadastro e execução 
de políticas públicas, como por exemplo,  o Seguro Safra, disse que esse serviço 
iniciou no dia 8 de setembro e foi dividido por comunidades, para que não 
houvesse aglomeração e ressaltou que a prefeitura municipal de Viçosa está 
com todas as parcelas que compete a ela na questão do seguro safra em dias; 
mencionou mais um trabalho feito pela Secretaria de Agricultura, é o Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) e explicou como funciona o mesmo; ressaltou a questão 
do sistema de iluminação nas Queimadas, e informou que esse sistema de 
iluminação se encontra na fase de conclusão; informou que esteve presente na 
comunidade do Croatá, acompanhando a execução das obras do asfaltamento 
da comunidade, disse que a obra está em fase avançada, é uma obra que a 
prefeitura municipal realiza com os recursos próprios; e agradeceu a recepção 
na comunidade do Padre Vieira, onde foi muito bem recebido pelo vereador José 
Océlio, onde esteve na comunidade na ordem de serviço da iluminação e 
registrou que também é mais um compromisso da gestão para com a população 
da comunidade não só do Padre Vieira, mas de todas as comunidades, e 
salientou que aos poucos os serviços da prefeitura estão chegando em todos os 
cantos do município de Viçosa, disse que o município de Viçosa procura “fazer 
das tripas coração” para realizar ações em prol da qualidade de vida da 
população, citou algumas dessas ações e disse que isso mostra a preocupação 
dos gestores e o equilíbrio que a prefeitura municipal tem para com suas finanças 
e destacou ser uma questão de responsabilidade; e ratificou mais uma vez o 
pedido ao Presidente para que ele tome uma medida no intuito de sanar a 
questão da reportagem. O Presidente disse que iria tomar providência. O 
vereador Giovani, no uso da palavra, deu informes em relação algumas 
perfurações de poços que estão sendo feitas, disse que solicitaram a Secretaria 
de Desenvolvimento Agrário a pasta que tem a frente o Secretário de Assis, e 
solicitaram a perfuração de alguns poços na comunidade de Viçosa, disse que 
dentro dessas solicitações um poço já foi atendido e feita essa perfuração na 
comunidade de Ingá, na região da Linha, e salientou que até o chafariz vai ser 
implantado na semana que vem, falou também do sistema de abastecimento de 
água da comunidade de Vambira II, disse que as obras já se iniciaram e mais de 
60 famílias vão ser contempladas com esse sistema de abastecimento. O 
vereador Daniel Lima, no uso da palavra, cumprimentou o presidente, 
vereadores, funcionários da casa e o público que acompanha através das redes 
sociais. Destacou que setembro é o mês dedicado às ações de prevenção e 
combate do suicídio; falou que o presidente não determinou a leitura nas sessões 
realizadas em setembro, da Indicação 16/2021, indicando ao prefeito de Viçosa 
do Ceará a adesão ao “Programa Vidas Preservadas”, do Ministério Público; 
repudiou mentiras atribuídas a ele por parte do secretário geral de infraestrutura, 
Pedro da Silva Brito e do ex-prefeito de Viçosa do Ceará, Pereira Marques, em 
relação à obra de asfaltamento no Sítio Croatá; destacou que há mais de um 
mês protocolou Requerimentos que solicitam informações a Secretários 
Municipais para confirmar ilegalidades, crimes e atos de improbidade 
administrativa por parte da gestão do prefeito Zé Firmino e o presidente Manuel 
Alves está segurando os Requerimentos e não os encaminhou aos Secretários 
Municipais; destacou que a vereadora Lucinete apresentou um projeto de lei que 



é o número 23/2021, que institui a semana de conscientização do parto 
humanizado em Viçosa do Ceará; destacou que de acordo com o inciso I do 
artigo 153 do Regimento Interno, os projetos de lei que estiverem assinados por 
pelo menos ⅓ dos membros da casa devem ser apreciados em 40 dias. Disse 
que os 40 dias já se encerraram e o projeto está assinado por 7 vereadores, 
além da conta necessária. Afirmou ainda que os projetos que vêm do prefeito 
são protocolados num dia e lidos na sessão seguinte. Disse que protocolou no 
dia 27 de agosto um ofício com pedido de orientação à Presidência da Mesa 
Diretora para ser encaminhado à UVC e é mais um que o presidente Manuel 
Alves está segurando; afirmou que recebeu um e-mail, no dia 15 de setembro de 
2021, e que  a Câmara também recebeu , apresentando à Casa, à Câmara de 
Viçosa do Ceará um “Plano de Apoio e Desenvolvimento na Capacitação dos 
Servidores sobre a Segurança da Informação no Serviço Público”, disse que é 
importante a casa ter atenção quanto a isso  para capacitar os servidores 
principalmente no que está relacionado a Lei Geral de Proteção de Dados; disse 
que havia visto e testemunhado documentos e proposições suas sendo enviadas 
via WhatsApp e outra pessoalmente  ao comissionado da prefeitura de Viçosa 
do Ceará, o Diretor Geral de Execução e Controle da Folha  de Pagamento da 
Secretaria de Administração Geral da prefeitura, Samuel da Silva Sousa, que 
vem a ser filho do Presidente desta Casa, disse que esse comissionado tem um 
salário de cinco mil e trinta reais (R$ 5.030,00),  e outro dia testemunhou uma 
servidora desta Casa entregando ao  Diretor administrativo um requerimento 
seu, dizendo o seguinte: “tá aqui que o Samuel mandou para você”, o filho do 
Presidente dessa Casa, e disse que já viu ele aqui; salientou que a Casa está 
com as portas fechadas para o povo, funciona até uma e meia (13:30) e de portas 
fechadas, disse que entra e o comissionado, filho do Presidente da Casa está 
reunido com o Diretor Administrativo desse Casa, disse que tem informações 
pessoais, informações que tratam de seus filhos, com endereço onde eles 
moram, e disse que não confia na Presidência, no Samuel e não confiam nos 
servidores que recebem ordens, disse ainda que foi consultado até motivo de 
sua falta nas sessões, e disse para ficarem tranquilos que faltas injustificadas 
ele não apresentou atestado falso, como já foi apresentado; para finalizar,  
agradeceu ao vereador Toinho, da Comissão de Finanças e Orçamento, que 
acatou sua proposta de emenda ao projeto do PPA, sugerindo sua aprovação. 
O vereador José Océlio, no uso da palavra, disse que estava até um pouco 
emocionado, pois era a primeira vez que estava usando a tribuna, agradeceu ao 
prefeito Zé Firmino por ele ter atendido ao pedido da ex-vereadora Neide Brito, 
que é sua mãe, com o projeto de iluminação pública em led na Avenida Piauí 
que era um sonho antigo, que está sendo hoje realizado por esse gestor, prefeito 
Zé Firmino, disse que Padre Vieira como muitas localidades de uns tempos para 
cá está sendo agraciado por uma gestão que tem compromisso com a 
população, disse que a pressão que o prefeito Zé Firmino pegou nas eleições 
passadas em Padre Vieira foi grande, mas o que o gestor Zé Firmino faz é 
trabalhar sem pressão e com amor a população, que foi o que ele mostrou 
ontem; salientou que a comunidade do Croatá está de parabéns por esse asfalto 
de qualidade que está sendo realizado pelo Prefeito José Firmino de Arruda, 
disse que estamos em momentos bons, disse que se for falar do passado só tem 



coisa ruim; registrou que esteve o Padre Vieira semana passada e se deparou 
com uma escola limpa, organizada, foi muito bem recebido, salas de aula, com 
cadeiras novas, confortáveis e acredita que daqui para frente é só melhoras, 
disse que o Zé Firmino é muito fácil, é um empresário, político pela segunda vez 
fazendo o sonho de muita gente, disse que as pessoas criticam a saúde, mas  
acha que é uma das melhores da região, é a de Viçosa; disse que veio falar de 
um sonho realizado de muito tempo, que sua mãe pediu e foi realizado, disse 
que todos estão felizes, e acredita que a população vai ver uma diferença muito 
grande. O vereador João Luiz, no uso da palavra, falou de algo que conversou 
com a Secretária de Ação Social, um problema, disse que houve um 
requerimento de um vereador solicitando o Ministério Público que impedisse que 
houvesse contratações diretas da parte da prefeitura, disse que o Ministério 
Público acatou e depois o próprio já viu que tem uma finalidade que não é de 
trabalho contínuo, porque são Programas do Governo Federal e Estadual, 
através do  CREA, CRAS, e são Programas que precisam de períodos, que não 
são permanentes, são tempos específicos, são projetos que tem começo, meio 
e fim, disse que não podem ser contratações permanentes, porque o município 
não tem como chamar os que são concursados nesse momento,  disse que é 
preciso ter sensibilidade, porque Viçosa está perdendo quase trinta mil reais por 
mês, porque  não está com esses profissionais já contratados, disse que 
algumas empresas vieram para a licitação e a mesma foi cancelada , e com isso 
está prejudicada a contratação de muitas pessoas, disse que sabe-se que 
quando existem essas contratações, são feitas de pessoas do próprio município, 
e disse que  hoje o grande problema é a questão de emprego,  pediu que os 
vereadores tenham sensibilidade, para que não fiquem interferindo nesse 
trabalho que é importante que aconteça, disse que defende que os concursados 
sejam chamados, mas na parte dos Programas Sociais, são programas do 
Governo Federal e Estadual, que são temporários, que precisam sim ter um 
começo, meio e fim, ter um tempo determinado, então não podem  ir contra 
contratações de pessoas que vão ocupar cargos por um período maior; destacou 
que estão ali para construir, para adaptar as circunstâncias, disse que como 
Primeiro Secretário disse que esteve falando sobre essa questão  da Ata,  tentar 
diminuir; falou que acredita que todos tem que pensar nessa questão de 
apaziguar, de ter mais calma nessa Casa, para que possa haver mais produção, 
salientou que não devem ficar criando problema, que juntos tem que apontarem 
soluções, para isso, precisam produzir do Presidente, disse que o Presidente foi 
quem mais ajudou a proposição com requerimentos, pediu que reconhecessem, 
disse que todos tem erros e acertos, e precisam ter diálogo,  parceria, porque 
para produzir precisa  do Presidente, salientou que todos precisam estar aliados, 
disse para olharem e construírem esse ideal trabalho legislativo que devem ter, 
disse que acredita que precisam de união, harmonia, paz, todos os lados 
reconhecerem que estão errados; agradeceu todas as pessoas que 
compareceram na copa da academia, no campeonato de  jiu-jitsu, muay thai e 
MMA e crossfit ,que realizaram e agradeceu o apoio da prefeitura, que apoiou o 
esporte cedendo o ginásio, disse que respeitaram todos os protocolos, mantendo 
a segurança e fizeram um grande evento.  O Presidente disse que antes de 
passar para a ordem do dia, disse que o Projeto de Lei da vereadora Lucinete, 



se encontra na mesa da Presidência, uma Emenda à Lei Orgânica do Município 
pelo bloco de oposição, está na mesa da Presidência, disse que acha uma 
incoerência muito grande, se pede para reformar a Lei Orgânica do Município 
porque já foi muito emendado  e coloca uma emenda novamente a Lei Orgânica 
do Município; disse que o vereador Daniel Lima falou sobre seu filho, Samuel, 
destacou que seu filho trabalha na cidade e as vezes pede para ele levar 
documentos para ele desta Casa, pede para entregar ao diretor dessa Casa, e 
perguntou ao vereador qual era o problema, e a lei. O vereador Daniel Lima disse 
que era a Lei antinepotismo, e disse ainda que o mesmo já ganhou duzentos e 
cinquenta e cinco mil reais (R$ 255.000,00) ilegalmente da prefeitura, 
comissionado, não pode ser nomeado, questionou ao Presidente se o mesmo 
tinha conhecimento da Lei antinepotismo. O Presidente disse que seu filho fazia 
esse trabalho e vai continuar fazendo, disse que é seu filho, assessor, leva e traz 
documento, e disse que quer ver qual é o problema. Em seguida passou para a 
ordem do dia e colocou em discussão a Emenda Supressiva nº 001/2021 feita 
ao Projeto de Lei nº 025/2021 que trata do PPA 2022-2025. O vereador Daniel 
Lima, discutiu e falou que sua emenda visa adequar o projeto à boa técnica 
legislativa, de acordo com a Lei Complementar 95/1998 e pediu o voto a favor 
para a lei sair corretamente da Casa. O vereador Francisco Antônio solicitou que 
fosse dado 3 minutos para conversarem, e o Presidente cedeu. Não havendo 
mais vereador para discutir, o Presidente colocou a Emenda em votação, sendo 
aprovada por oito (08) votos a favor, dos vereadores: Daniel Nilson Sá Lima; 
Ediomar de Carvalho Silva; Emanuel de Morais Siqueira; Francisco Edilson 
Nogueira de Sousa; Giovani Araújo da Cunha; João Luiz Nogueira Pessoa; João 
Mamede dos Santos; Maria Lucinete de Sousa Brito;  cinco (05) votos contra, 
dos vereadores: Edimar Gabriel da Rocha; Francisco Antônio Silva Cardoso; 
Francisco José Alves de Arruda; José Océlio Brito Silva; Judite Ana de Brito 
Fontenele; e uma (01) abstenção, do vereador: Francisco Ednaldo Fontenele 
Xavier. A Presidência colocou em discussão o Projeto de Lei nº 025/2021. O 
vereador Daniel Lima, disse que na condição de líder do Bloco PDT, PT e PSB, 
pediu ao Presidente um intervalo de 3 minutos para a bancada discutir, o 
presidente cedeu. O vereador Daniel Lima, questionou ao vereador Francisco 
Arruda Líder do Prefeito, se o mesmo iria retirar o projeto por conta dos erros, 
porque foi contratado empresa pelo valor de R$ 16.500,00 com dispensa de 
licitação; que no Projeto de Lei fala sobre o município de Trairi, e coloca Mundaú 
como distrito de Viçosa. O vereador Francisco Arruda disse que mantém o 
projeto. O Presidente disse que o colega colocou uma Emenda, um erro simples, 
e concordou com o mesmo, achou importante, em seguida questionou o porquê 
do mesmo não ter colocado uma Emenda em todos os erros. O vereador Daniel 
Lima, disse que Emenda se refere ao Projeto de Lei, e esses erros estão no 
texto, nos anexos do projeto de lei.  O Presidente perguntou quais eram os erros 
que queria que houvesse o conserto. O vereador Daniel, mencionou os erros, 
disse que com isso, ia sair um projeto mal feito, uma lei aprovada pela casa, 
pelos vereadores de Viçosa do Ceará, e vão ser chamados de aprovar coisas 
erradas, com nome de outro município do Estado do Ceará. O Presidente disse 
que perguntou, porque já tiveram uma emenda aprovada e o projeto 
desaprovado, disse ao Francisco que não acontecesse mais isso, e disse que 



queria ouvir do líder do prefeito. O vereador Francisco Arruda, disse que mantém 
a questão do projeto em votação, porque o erro alegado por parte do colega, não 
vai interferir no resultado final do projeto, solicitou aos demais vereadores que 
votassem a favor. O vereador Emanuel Siqueira, discutiu o projeto,  e disse ser 
de extrema importância para o município de Viçosa do Ceará e que  todos tem 
conhecimento  que esse projeto sempre foi discutido nas comunidades, ouvindo 
a população, a opinião dos moradores, acredita que devido a pandemia houve 
uma adaptação por parte da gestão, ao qual foi divulgado que a população 
poderia participar através da internet, do link que ficou disponível no site da 
prefeitura municipal, dando as suas sugestões, disse que o PPA não foi 
amplamente divulgado para a população de Viçosa, pois a maioria dos 
viçosenses não tem acesso à internet, principalmente a categoria dos 
agricultores e agricultoras,  e falou que o PPA que foi produzido revela isso, disse 
que a maioria das propostas recebeu zero votos, porque podia dar sua opinião, 
e  a mesma ficaria a disposição para que outras pessoas dessem seu voto, 
salientou que essa opinião é interessante, esse projeto é necessário, disse que 
vergonhosamente, quem pegar o PPA  2022-2025 do município de Viçosa do 
Ceará, disse que o próprio documento produzido pela prefeitura é a prova cabal 
de que o PPA não foi participativo, não recebeu a participação do povo,  de quem 
mais interessa esse PPA, esse planejamento, salientou que planejamentos 
esses que não são feitos com responsabilidade, e disse que por isso no segundo 
dia de aula no Juá dos Vieiras, os alunos já ficaram sem ônibus, porque quebrou, 
destacou que em massa não houve a participação da população e isso é muito 
ruim, pois só quem perde com isso é o povo. O vereador Edilson, disse que é 
lamentável acontecer novamente, e disse que todo ano, no período que aprovam 
o PPA, acontece essa mesma falha, destacou que se fosse a primeira vez, seria 
relevante, mas disse que acontece todo ano, e o gestor do município contrata 
uma empresa para elaborar esse projeto e está acontecendo o mesmo problema, 
disse que só estão pedindo responsabilidade, e salientou que o prefeito tem que 
ter respeito ao cidadão viçosense e a esta Casa, disse que são a favor e querem 
que retirem o projeto e corrijam. O vereador Daniel Lima, na condição de Líder 
do Bloco PDT, PT e PSB, recomendou o voto a favor por se tratar de uma lei 
importante, pois se refere ao orçamento do município; ressaltou que os erros 
constantes não fazem diferença porque não estão no texto do projeto de lei, 
estão nos anexos. O vereador Francisco Antônio, no uso da palavra, disse que 
discorda do vereador Emanuel que se houve esse problema no ônibus do Juá 
dos Vieiras, acredita que é normal; solicitou aos vereadores da bancada do MDB, 
que votem a favor do projeto. A Presidência disse que o que os vereadores estão 
citando sempre está acontecendo, projetos com erros de digitação, e disse que 
espera que quem esteja elaborando esse projeto tenha mais cuidado, para que 
não aconteça. Não havendo mais vereador para discutir, o Presidente colocou o 
Projeto de Lei nº 025/2021 em votação, sendo aprovado por unanimidade dos 
presentes (14 votos).  O vereador Daniel Lima, justificou o voto e disse que votou 
a favor do Projeto de Lei, porque é uma lei importante, que integra o orçamento 
do município, e disse que essa lei vai sair daqui corrigida, com a emenda que 
apresentou; agradeceu ao vereador Andrezinho por ter votado a favor da 
emenda e não ter entrado na picuinha do MDB de votar contra só por ter sido 



apresentada por um vereador de oposição. O vereador Francisco Arruda, 
justificou o voto, disse que aprovaram um projeto importante para o município de 
Viçosa do Ceará, e agradeceu aos vereadores que votaram no projeto, e pela 
sua aprovação, e disse que iria levar a mensagem, procurar executar os projetos 
tendo mais zelo e responsabilidade. O vereador Emanuel, justificou o voto, disse 
que votou a favor do projeto, de grande importância, um planejamento para o 
nosso município, para os próximos 4 anos, demonstrou-se a bancada do PDT, 
PT e PSB  o compromisso com a população de Viçosa do Ceará tendo votado 
favorável, lamentou a atitude dos vereadores do bloco MDB,  que se abstiveram 
e votaram contra a emenda, disse que a própria Comissão de Finanças e 
Orçamento deu parecer favorável e opinou pela aprovação do projeto com a 
emenda, salientou que não estão aqui para tomar atitudes pequenas e sim tomar 
atitudes grandes, e não estão aqui para votar por vingança e nem prejudicar um 
colega, disse que estão aqui para votar pelo município de Viçosa do Ceará.  O 
Presidente deixou ciente aos vereadores que essa matéria que foi divulgada 
acerca da Câmara Municipal de Viçosa do Ceará, disse que a Câmara vai se 
manifestar e procurar com muita responsabilidade quem fez esse erro dessa 
publicação, porque o último projeto que foi aprovado nesta Casa de aumento de 
salário foi em 2016, valendo de 2017 a 2020, e disse que em 2021 continua o 
mesmo salário. 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 07 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. 

 


