
Ata da quadringentésima décima (410º) sessão ordinária do primeiro período 

Legislativo da décima nona legislatura (19°). Aos dezoito (18) dias do mês de 

novembro 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 às dezenove horas e dez minutos (19:10hs). A 

Presidente Judite Ana de Brito Fontenele, solicitou que os vereadores 

registrassem a presença no painel eletrônico, sendo constatada a presença dos 

seguintes vereadores: 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; Izaquiel de 

Jesus dos Santos; 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 nona sessão ordinária (409º), 

realizada no dia 11 de novembro de 2021. Colocou a Ata em discussão. Não 

havendo vereador para discutir, a Presidente colocou a Ata em votação, sendo 

aprovada por unanimidade dos presentes (14 votos). A Presidente registrou a 

presença do vereador Ednaldo. A Presidente informou que não havia matéria 

constante no expediente. Iniciado o pequeno expediente, a Presidência 

considerou que o tempo máximo era de cinco minutos (5 minutos). O vereador 

Eranildo e a vereadora Lucinete, dispensaram a palavra. No pequeno 

expediente, o vereador Andrezinho, no uso da palavra, disse que o projeto de lei 

apresentado pelo Poder Executivo, trata de um tema muito importante para a 

nossa sociedade, que fala sobre questões religiosas, da valorização, do apoio, 

e disse que acredita  que o Estado tem obrigação de apoiar esse tipo de  trabalho 

social,  eventos para a divulgação de coisas que vão fazer bem a sociedade, 

independente de religião, coisas que venham a contribuir, disse que isso vem da 

garantia, não obriga o prefeito a fazer, tanto que se aprovado, o próprio Manuel, 

acredita que nessa data agora não será feito, mas que isso futuramente dará 

liberdade, condição para que tenha um apoio caso o gestor tenha interesse em 

apoiar; salientou que é importante, e o município só tem a ganhar; destacou que 

como cristão, cidadão, vereador, e líder do prefeito pediu o apoio e atenção dos 

vereadores para que possam aprovar esse projeto. O vereador Izaquiel dos 

Santos, enfatizou que esse projeto é uma expectativa positiva, disse que na 

sessão anterior quando se referiu, falou que precisava ser pensado nas demais 

religiões, disse que em momento algum se posicionou contra o dia do 

evangélico, ao projeto que está sendo cotado para ser votado; disse que também 

entende que esse dia 30 de novembro é um evento que acontece de forma 

ecumênica, não é propriamente só o evangélico, toda a população viçosense 

pode participar; falou que é uma questão de bom senso, disse que é a favor da 

ação, e que não se opõe em nenhum momento em estar aprovando, sendo a 

favor dessa atitude, pois acredita que há um certo gasto para as pessoas que 

organizam esse evento e que é em busca de evangelizar, levar a palavra de 

Deus para a população que ali assiste. O vereador Emanuel Siqueira, no uso da 

palavra, disse que é um projeto de extrema importância e que traz muita alegria, 



disse que o vereador Eranildo na sessão passada, explicou de forma bem 

resumida a intenção desse projeto de lei, que é dar uma segurança jurídica para 

o gestor municipal poder investir no evento do dia do evangélico; disse que 

quando vão analisar a importância desse projeto, disse que todos os estudos 

recentes que tem sido feito reconhece o grande papel de importância da igreja 

evangélica, principalmente, as igrejas evangélicas pentecostais; destacou que a 

igreja evangélica tem contribuído com a sociedade,  com o Governo, seja na 

esfera Federal, Estadual, e municipal, disse que porque na mesma se encontra 

um espaço de acolhimento para aqueles que passam por algum problema. Disse 

que no momento que a política ou qualquer gestor tenha uma preocupação de 

fortalecer as atividades religiosas e principalmente o fortalecimento da religião, 

isso deve ser reconhecido e parabenizado, deixou seu reconhecimento ao 

prefeito interino, Manuel Alves, que primeiramente, apresentou  a essa casa, o 

projeto de lei que criou o dia do evangélico e agora na oportunidade que teve, 

logo teve a preocupação de regulamentar essa lei para fortalecer essa ação que 

acontece no município e que precisa ser fortalecida para que não apenas os 

evangélicos se  sintam reconhecidos, mas mais do que isso, é uma contribuição 

para a sociedade. Disse que esse é um projeto que nessa noite irá votar com 

uma grande alegria e que o próximo prefeito de Viçosa do Ceará, no ano de 

2022, possa fazer com que essa lei vire uma prática cotidiana em todos os anos 

aqui no município, e que todos, tanto do Poder Executivo, como do Poder 

Legislativo possam prestigiar os eventos que posam vir acontecer no dia do 

evangélico, do ano de 2022, com aplicação desta lei que foi enviada pelo prefeito 

e que se Deus quiser será aprovado por todos os vereadores desta casa. O 

vereador José Océlio, no uso da palavra, disse que é um importante projeto, que 

vai ficar histórico na cidade de Viçosa, e disse que pode servir até de exemplo 

nacional; destacou que estava satisfeito e orgulhoso do projeto, e disse que iria 

aprovar. Iniciado o grande expediente, a Presidência considerou que o tempo 

máximo era de vinte minutos (20 min.). O vereador Andrezinho, no uso da 

palavra, disse que ia fazer o uso da tribuna para dar satisfações à população de 

Viçosa de vários fatos que vem acontecendo no município, disse que é líder do 

prefeito e vereador pelo MDB, e desde seu último pronunciamento muita coisa 

aconteceu, estão vivendo período eleitoral, disse que as coisas acontecem muito 

rápido; destacou que depois do seu pronunciamento onde se definia que estava 

sendo neutro, estava se colocando numa posição de independência, de não 

apoiar nenhum grupo, disse que está no mesmo lugar, no mesmo partido, grupo 

político, disse que houve uma divisão, inclusive de um Deputado Federal que 

participava desse grupo e de quatro vereadores, três em exercício, um como 

prefeito interino, falou que houve uma ruptura, uma divisão interna. Disse que 

como vereadores, como políticos que trabalham por Viçosa, jamais podem se 

fechar a dialogar com qualquer político ou pessoa que venha a trazer benefícios 

para a nossa cidade, então, a partir daquele momento como não estavam 

divididos politicamente, buscaram uma  orientação de uma pessoa, de um nível 

maior dentro de um partido do MDB, Deputado Moses, que é Vice-presidente da 

Executiva Estadual, disse que o mesmo destinou muitos recursos a Viçosa, fez 

vários benefícios, falou que o mesmo deu esse respaldo e que ele se pronunciou 

em vídeo, dando o apoio direto, disse que cada vereador se posicionou de uma 



maneira, cada um tem sua posição pessoal. Falou que políticos, e estão dentro 

de um cenário de eleição, não tem que ficar omisso, tem que se posicionar, e 

esse grupo decidiu esse posicionamento, liderado pelo Deputado Moses, a 

apoiar o Divaldo Soares como prefeito. Salientou que está fazendo um apoio 

indireto, não está se manifestando publicamente, e sim indiretamente porque 

está trabalhando contra o outro, falando mal do outro, mostrando e contando o 

que o outro fez com ele, disse que é transparente e tem que dizer o que 

aconteceu com ele. Falou que alguns eleitores o criticaram, ficaram chateados, 

os pediu desculpas se não agradou, mas antes de qualquer eleitor, tem a 

obrigação com a sua dignidade como homem. Disse que foi ofendido, 

escanteado, e destacou que política é a arte de conversar, convergir, disse que 

foram conversar, foi o primeiro encontro formal do grupo. Disse que como 

membros do Poder Legislativo, que é um poder independente, tem que estar 

abertos ao diálogo, escutar quais são as propostas e as condições que Viçosa 

vai ter daqui para frente. Ressaltou que está trabalhando com a sua verdade, 

com o que aconteceu, relatando os fatos, ao qual acredita que foi injustiçado, 

humilhado, disse que dispensaram não só a ele, como outros vereadores, não 

foram cumpridos acordos políticos e disse que muitas coisas não foram 

cumpridas. Destacou que não quer em nenhum momento partir para o campo 

pessoal, de política rasteira de querer difamar a imagem, como tentaram fazer 

com a sua, disse que entrega a júri popular que faça a sua convicção, decisão; 

falou que aqueles que puderem influenciar, tem pedido que não votem nesses 

dois candidatos que foram impostos, que não foi de uma forma democrática, não 

foi compactuado, conversado, pensado em grupo, foi pensado de forma 

impositiva;  disse que muitas vezes o ex-prefeito Zé Firmino criticava e falava 

que era um coronel, e disse que o mesmo está agindo, colocando da mesma 

forma como foram colocados no passado. Salientou que se pregava que era um 

discurso diferente, que era uma coisa nova que ia mudar, disse que na verdade, 

sabem que o Zé Firmino se julga que libertou o povo de Viçosa do Evaldo. Falou 

ainda que ele veio da mesma escola, da mesma família, disse que o mesmo 

demoniza o Evaldo, sendo que foi ele que o colocou no eixo da vida. Destacou 

que sua política, é fazer o que é certo, é dialogar, escutar, respeitar, disse que 

sempre respeitou e saiu de lá pela porta da frente sem esculhambar, pois sua 

vontade era de dizer várias coisas, como em seu discurso, mas disse que tem 

que pensar duas vezes antes de fazer o que tem vontade. Falou que se deparou 

com uma história que era muito bonita, com o salvador da pátria e depois se 

decepcionou, onde dizia que o outro era perseguidor e criando um pânico na 

população, disse que tudo é o apego ao poder, já pensando na outra campanha; 

falaram que se ele saísse, se fosse para o outro lado, se acabava politicamente, 

disse que se for de se acabar politicamente, ou se acabar como homem, prefere 

se acabar politicamente, que a sua dignidade não perde. Disse que se foi 

ofendido, humilhado, escanteado, tem o direito de se posicionar contra esse 

grupo, salientou que está apoiando indiretamente outro candidato, disse que 

está trabalhando contra os candidatos que não pode dizer o nome; disse que a 

mesma coisa foi feita no passado e foi criticado, falou que espera que Viçosa 

hoje tenha uma maturidade política para entender que cada eleição é uma 

eleição diferente, disse que há um ano atrás, tinha um grupo político muito 



diferente do que se tem hoje, tinha muita liderança; disse que foi feito muito 

asfalto, milhões, e não foi feito nada na ação social; destacou que o medo que 

tem é que essa política seja decidida por conta do asfalto, disse que sua 

preocupação é que essa política continuem sendo iludidos e enganados pelo o 

que diz ser o salvador da pátria. O vereador Ednaldo, no uso da palavra, disse 

que como representante do povo de Viçosa, como vereador eleito pelo MDB em 

Viçosa do Ceará, agradeceu o Deputado Federal Moses Rodrigues, um 

Deputado que não mede esforços, que conseguiu vários recursos, quase vinte 

milhões de reais (R$ 20.000.000,00) para investir em Viçosa do Ceará, disse que 

na história de Viçosa como  Deputado, foi quem mais mandou recursos de 

emenda parlamentar  destinado a um prefeito na cidade de Viçosa, enviou 

aproximadamente, sete milhões e meio para a saúde de Viçosa do Ceará, enviou 

mais de oito milhões de reais para investir em asfalto, saneamento e calçamento, 

enviou também recursos para hoje o estádio de futebol de Viçosa do Ceará está 

naquele padrão, isso foi o compromisso do Deputado Moses Rodrigues por 

Viçosa; disse que o Deputado Moses foi traído, porque um gestor que recebe 

aproximadamente vinte milhões de reais (R$ 20.000.000,00) de um deputado, 

um cidadão, um homem direito, cumpriu todos os seus compromissos políticos 

feito ao povo de Viçosa e o prefeito o abandonou, colocou de escanteio, isso 

chama traição, e uma pessoa dessas jamais tem o moral de dizer  que na Viçosa 

tem traidor contra ele, disse que se são traidores só pode ter aprendido com ele.  

Disse ao Deputado Moses que ficasse tranquilo, porque os vereadores do seu 

grupo, da sua base, do MDB, vereador Ednaldo, Manuel Alves, Andrezinho e 

outros, vão apoiá-lo em Viçosa, em gratidão, reconhecimento pelo que fez; disse 

que o Moses era aquele que era levantado nos braços pelo ex-prefeito de Viçosa, 

dizia que era o melhor deputado, que tinha compromisso, que mandava recursos 

para Viçosa, falou que o discurso mudou, que não fala mais o nome do Deputado 

Moses. Deixou o recado à população, disse que está representando o Deputado 

Federal Moses Rodrigues, disse que se Deus quiser, Viçosa na hora certa vai 

reconhecer, disse que está junto com ele e disse que hoje o mesmo é a liderança 

deles no Brasil, no Estado e no Município de Viçosa, disse que está apoiando o 

candidato que o mesmo decidiu apoiar em Viçosa, e disse que vai investir em 

Viçosa nos últimos três, quatro anos, com a vitória do candidato que apoiou, os 

pediram para apoiarem. Agradeceu também ao Deputado Romeu Aldigueri, 

disse que iam contar com o apoio do mesmo para fazerem uma revolução na 

política de Viçosa, no social, na educação, na saúde. O vereador Andrezinho 

deu continuidade em sua fala, deixou seu posicionamento, sua mensagem de 

crítica a essa história que era contada, que não foi cumprida e que no final se 

deparam com a guarda vindo fazer multas para criar uma história de que era 

outro que estava mandando, disse que isso é mais uma demonstração do que 

tem na nossa frente. O vereador Izaquiel dos Santos, no uso da palavra, disse 

que semana passada foi falado sobre a questão da revisão do plano de cargos 

e carreiras dos profissionais da educação, disse que estão aguardando um 

retorno, uma resposta; falou da revisão que também indicou, disse que fizeram 

uma indicação que é para pedir a revisão da Lei 741/2020, que é um projeto de 

lei que foi enviado para a Câmara em março de 2020 e que foi aprovado no 

aumento o desconto do servidor público onde passa de 11% para  14% e disse 



que até hoje vêm sofrendo essa consequência; destacou que falou em relação 

a essa consequência, a esse projeto, porque deram uma olhada na Lei, na PEC 

n° 6/2019, que é a PEC que autoriza esses reajustes aos Estados e Municípios 

quando são estatutários, e em seguida citou o trecho da PEC diz e explicou o 

que o mesmo diz. Disse que está pedindo a revisão dessa lei, porque segundo 

o art.149, inciso III, diz que, essa revisão de forma linear de 14% só deve ser 

colocada, cobrada, se o município tiver em déficit financeiro, disse que no projeto 

de lei 741/2020 não foi apresentada justificativa onde dizia que o município  

estava com déficit financeiro, então se não há uma deficiência financeira no 

Viçosa Prev não tem porque colocar o desconto previdenciário de 14% igual para 

todos os servidores, até porque isso é inconstitucional. Disse que encaminhou 

essa indicação e pediu que o próximo gestor a partir do dia 05 de dezembro 

tenha um olhar humano, de seriedade e que faça de fato ser cumprida o que diz 

a lei e que mande a revisão desse projeto com desconto proporcional ao que 

cada servidor ganha, disse que assim estaria correto ou pode até retornar para 

11%, porque o mínimo de acordo com o INSS  pode ser igual, quem ganha 10 

mil reais e quem ganha um mil se o gestor quiser colocar o desconto de 11% 

não tem nenhum problema, mas igualar de forma linear o máximo, tanto para 

quem ganha um salário, como para quem ganha cinco ou seis salários não tem 

fundamento, então pediu para que fosse vista essa revisão. Fez considerações 

em relação aos precatórios do FUNDEF, que não receberam e não sabem nem 

a que pé se encontra, citou alguns municípios da região que já pagaram esse 

precatório do FUNDEF em anos anteriores e Viçosa não sabem nem como está 

a situação, disse que precisam de esclarecimento e de uma justificativa do que 

está acontecendo, pois não se fala do precatório do FUNDEF que é um direito 

do professor. Falou também sobre a questão do FUNDEB, que é a Lei 11.494, 

disse que essa lei trata da valorização dos profissionais da educação e o saldo 

remanescente quando há rateio precisa ser distribuído de forma igualitária, 

pontou  que tem professores que tem duas matrículas, dois concursos, disse que 

os mesmos precisam receber o FUNDEB em valores duplos, porque o mesmo 

trabalha pelas duas matrículas, então precisa ser divididos em valores justos, 

não é só um valor referente a uma matrícula e sim pelas duas. Pontuou 

novamente a carga horária dos professores, disse que precisa ser implantado a 

carga horária do professor de treze horas aula, interação com os alunos e sete 

horas de atividades extra classe e planejamento, que é a Lei 11.738, diz e 

garante que tem que ser o mínimo de planejamento, um terço (1/3) e o máximo 

dois terços (2/3) a carga horária com atividade interativa com o aluno, não 

importa se o professor tem treze horas aulas em sala, tem que ter sete 

planejamentos, também pode ter catorze horas em sala de aula e pode ter seis 

de planejamento, isso não tem nenhum problema, o que não podem aceitar mais 

é que seja mantido da forma que vem até a presente data, disse que precisa ser 

revisado isso e disse que vão em busca desses direitos, desses valores, e falou 

que não vão mais aceitar a partir de Janeiro ou  julho, quando começar o ano 

letivo de 2022 , precisam estar com a garantia das treze horas aula,  do contrário 

disse que vão estar se posicionando, porque é um direito que os permite, pois 

não estão cobrando, pedindo aquilo que não é direito, estão buscando algo que 

todos os municípios do Estado do Ceará já trabalham isso. Disse que o município 



de Tianguá vai pagar uma multa aos servidores, professores referente a 2017 e 

2018 por não ter cumprido a Lei ao pé da letra, por não ter mantido as treze 

horas, então os profissionais da educação vão receber uma multa equivalente a 

esses dois anos que não foi cumprida a lei no município, e se for necessário vão 

entrar também com essa ação, disse que o município precisa prestar conta com 

o servidor, especialmente com os professores. Falou de outro ponto importante 

que são as cartas de lotação, disse que vale para todas as categorias, falou que 

são servidores do município e os gestores precisam entender que não são 

empregados do prefeito, disse que estão para cumprir com seus deveres, e 

cobrar seus direitos, disse que a carta de lotação você precisa receber uma única 

vez, quando passa em um concurso, recebe da secretaria e não precisa receber 

especialmente para onde a Secretaria lhe coloca, o correto é fazer igual o Estado 

faz. Disse que não há necessidade de receberem todo ano uma carta de lotação, 

ressaltou que o gestor, o secretário de educação da próxima gestão, sejam 

sensatos, coerentes e inteligentes nesse sentido. Enfatizou as políticas públicas 

de modo geral para a juventude, cultura, educação, social, em todos os setores, 

disse que os bairros, as comunidades continuam com os mesmos problemas 

que havia na época da campanha, e disse que precisa ser visto, as pessoas que 

votaram em cada um deles, inclusive nos prefeitos, estão com os mesmos 

problemas, então precisam ser vistos, e disse que são eleitos para representar 

o povo, disse que quem decide o voto é cada pessoa que vai na urna e vota 

porque acredita no seu trabalho, acredita que pode representar. Disse que 

precisam ser valorizados os profissionais da área de saúde, que também tem um 

plano que não é ativo, negligencia muitos direitos deles, disse que o agente 

patrimonial não tem adicional noturno, precisa ser colocado em prática isso; 

disse que os motoristas estão há cinco anos que não recebem reajuste salarial, 

destacou que o próximo gestor que assumir vai ter muito trabalho, disse que 

precisa ser colocado isso em evidência, disse que ninguém quer atrito, confusão 

e desrespeito, só quer que seja cumprido porque quando precisa ser 

parabenizado, parabeniza, mas quando precisa ser lembrado dos seus direitos, 

quando os gestores precisam ser lembrados de seus deveres precisam saber 

cobrar.  Disse que independente da questão de  partido, precisam ter o bom 

senso, dignidade e buscar compreensão de todos, disse que cada um aqui tem 

espaço, vez e voz,  a população precisa ouvir discussões promissórias, discursos 

produtivos que seja levado em consideração aquilo que a população almeja, 

disse que a população não quer saber de briga,  discórdia,  atrito, de tapas entre 

os vereadores,  quer saber de projetos, propostas, ações, falou que a mesma 

quer fazer ser enxergada, inclusive dentro de suas propostas. Disse que nem 

todo mundo tem acesso ao gestor, então a fonte de ligação, entre a população 

e o gestor, são os vereadores que estão para lhes representar. Disse que não 

precisa ser do partido A ou B para manter o respeito, para saber cobrar seus 

direitos, para enfatizar, buscar, dialogar, disse que tem que chegarem a um 

denominador comum, que seja bom para ambas as partes e especialmente para 

a população. Salientou ainda sobre a questão da valorização dos servidores, 

destacou que os professores não tem a obrigação de trabalhar nos sábados, 

pediu que o município, a secretaria de educação seja sensata e organize o 

calendário de segunda a sexta-feira, pois o servidores gerais não tem que 



cumprir sábado letivo, destacou que esses fatores precisam ser levados em 

consideração. Para finalizar, disse que independente de situações partidárias, 

disse que vai estar aqui até o dia que for necessário, para fazer o melhor pelo 

povo, não importa se o projeto vem do A ou B, se vem do executivo em exercício 

ou do anterior, se é um projeto que vai beneficiar a população, que vai buscar 

ações boas para o desenvolvimento, evolução do município de Viçosa do Ceará, 

disse que precisam estar aptos a analisar e aprovar, destacou que a função do 

vereador não é só aprovar ou reprovar projetos, precisam colocar em prática as 

ações que todos sabem quais são.  O vereador Emanuel, no uso da palavra, 

falou sobre a importância da transparência, disse que é importante quem se 

coloca à disposição da população para serem públicos, terem a transparência e 

desde o dia primeiro de janeiro desse ano quando chegou nessa casa, tem 

lutado por isso, solicitando transparência tanto nessa casa, como na gestão pelo 

município e apresentou diversos requerimentos, solicitações, alguns deles foram 

atendidos pelo presidente dessa casa,  Manuel Alves, depois foi dado 

continuidade pela Presidenta que está assumindo, no sentido de levarem ao 

conhecimento da população o que se passa nessa casa e de forma muito sábia, 

o professor Isaac falou o que a população espera deles, é que venham para cá 

discutir proposições, os problemas da sociedade, as necessidades das 

comunidades, que está presente, não só em período eleitoral, disse que sua vida 

tem sido pautada e vivenciada desde quando entrou no movimento sindical, há 

mais de 12 anos atrás, a estar junto do povo, a ouvir os seus anseios, a cobrar 

as necessidades, disse que quem tem o conhecimento, que adquirem ou que 

tem acesso a ele, precisam lutar para levar para todos, por isso acha importante 

a transparência, disse que, infelizmente o seu mandato teve diversas 

informações as quais não obteve tanto sucesso,  citou uma das informações que 

solicitou a gestão que  encerrou por ordem judicial o seu mandato, a 

transparência nas informações dos valores arrecadados pelo município de 

Viçosa do Ceará da contribuição de iluminação pública, disse que para que 

pudesse adquirir essa informação, teve que pagar, destacou que a informação 

em Viçosa do Ceará está sendo vendida. Disse que foi procurado pela categoria 

dos agentes patrimoniais ao qual lhe solicitaram o seu auxílio para tentarem 

conseguir informações que estavam precisando para fundamentar e demonstrar 

a necessidade do aumento do quadro de agentes patrimoniais do município; 

disse que encaminhou um requerimento para essa casa que foi levado até o 

conhecimento das pessoas responsáveis da gestão municipal e infelizmente a 

resposta que recebeu, é que aquelas informações só seriam disponibilizadas 

após pagar, disse que dessa maneira fica difícil para que possam fazer o seu 

trabalho de fiscalização, disse que seu mandato vai continuar porque foi eleito 

pelo povo, diplomado pela justiça eleitoral e vai continuar até o dia que  Deus lhe 

permitir. Disse que por essa razão vai continuar nessa casa, cobrando 

transparência do gestor que irá assumir a prefeitura municipal, independente de 

quem seja, afinal, não estar aqui para representar nenhum líder político, e sim o 

povo de Viçosa do Ceará, os homens e as mulheres que pagam seus impostos, 

suas contribuições, esperam que estejam nessa casa, cumprindo a sua missão. 

Na oportunidade, parabenizou o prefeito municipal de Viçosa do Ceará, Manuel 

Alves, pelas suas atitudes que tem tomado, mesmo sofrendo diversas 



retaliações, mas tem sido um homem que tem se preocupado com a  

continuidade do serviço público, tendo mantido os cargos que foram nomeados 

pelo prefeito que foi afastado pela justiça, demonstrando assim, o seu 

compromisso com a sociedade viçosense, com o serviço público. Disse que ficou 

admirado com a fala do vereador Ednaldo, quando falou sobre a contribuição do 

Deputado Federal Moses Rodrigues e da parceria que houve com o município 

de Viçosa do Ceará, se admirou com a forma com qual esse deputado  foi tratado 

em Viçosa, disse que por algumas razões não poderia em hipótese nenhuma ter 

o seu apoio, mas quando fez tudo isso e tomou todas essa atitudes para  o grupo 

político do MDB, ele era importante em Viçosa do Ceará, e não há de se negar 

a grande contribuição que ele deu no encaminhamento de suas emendas 

parlamentares e que ajudou e muito as ações do gestor que foi afastado pela 

justiça, disse que de forma estranha hoje esse deputado não tem mais tanta 

importância assim. Fez referência a um requerimento que protocolou nessa 

casa, solicitando a roçagem e a execução do asseiro das margens da VC01, a 

pista que liga o Araticum até próximo ao Padre Vieira, disse que solicitou através 

de requerimento, porque é uma estrada muita utilizada, disse que trouxe sua 

contribuição, porque como vereador não  está aqui para fazer críticas baratas, 

desconstrutivas, está para cobrar que o serviço público aconteça, disse que não 

é daqueles que torce pelo quanto pior, melhor, torce pelo povo, para  que as 

coisas deem certo em Viçosa do Ceará. Falou também do seu projeto de lei nº 

020/2021, disse que esse projeto instituiu a criação da Semana Municipal  da 

Agricultura Familiar que mesmo tendo sido aprovado por essa casa, sancionada 

pelo prefeito que foi afastado pela justiça, não teve a honra nem mesmo de um 

post no site oficial da prefeitura municipal, quando na verdade a lei diz, que 

durante essa semana deve haver ações de fortalecimento e de incentivo da 

agricultura familiar; disse que tem que ser olhado, no momento de fazer 

programas e incentivos para o homem do campo; ressaltou que quando se tem 

uma população composta por 70% de agricultores e agricultoras, essa classe 

precisa ser ouvida, enxergada, não apenas em período de eleição, mas sempre,  

e disse que essa classe tem sofrido arduamente até porque a instituição que lhe 

representa, a maior instituição desse município, foi ferozmente perseguida nos 

últimos anos, disse que ser humilde e ser da roça é olhar para o homem do 

campo com responsabilidade, olhar para os programas sociais, criar políticas 

que incentivem políticas públicas e que incentivem o homem do campo a 

permanecer lá e que seu filho e sua filha não tenha o desejo  de ir para a cidade 

grande, mas que possa permanecer aqui no município, entendendo que a 

agricultura familiar é reconhecida pela gestão. Falou sobre o projeto de lei 021, 

que dispõe ser facultativo a leitura da Bíblia nas escolas, disse que teve a alegria 

de ter apresentado esse projeto e ter sido aprovado nessa casa. Fez referência 

a indicação 018, que cria a lei que autoriza a prefeitura municipal de Viçosa do 

Ceará a custear e realizar o pagamento dos boletos de adesão aos agricultores 

do Programa Seguro Safra, disse que apresentou essa indicação, porque tem a 

preocupação com essa categoria e juntamente com isso, uma gestão municipal 

comprometida com a agricultura pode criar o programa da casa de sementes, 

porque o sindicato dos trabalhadores rurais  mesmo não recebendo um centavo 

de verba  governamental, conseguiram instalar diversas casas de sementes no 



município, incentivando e melhorando a produção dos homens e das mulheres 

do campo; uma gestão municipal que tenha compromisso com a agricultura vai 

criar o programa quintais produtivos, vai trazer de forma transparente a aquisição 

dos alimentos para a merenda escolar, comprada diretamente do agricultor que 

por lei federal é 30%, mas  um gestor que realmente esteja preocupado com 

agricultura pode adquirir até 100%, porque temos condição de produzir, mas 

precisam ter uma secretaria de agricultura, que ao invés de ter técnicos detrás 

de computador  solicitando benefícios através  da plataforma digital do “Meu 

INSS” que qualquer trabalhador tem acesso, precisam esses técnicos estar no 

campo, orientando os homens e mulheres como melhor produzir, fazendo assim, 

vão revolucionar o município de Viçosa do Ceará. Disse que o que falou irá 

defender pelos próximos 3 anos nessa casa, independente de quem for eleito no 

dia 05 de dezembro, disse que espera que o próximo gestor tenha maturidade 

para ouvir as indicações desta casa, porque quem está diariamente na casa do 

homem e da mulher do campo, são eles. São eles que escutam as preocupações 

dos mais humildes desse município, e devido a esse sistema que não permite a 

produção legislativa, as vezes, porque não é levado a sério por um gestor que 

está lá e não leva a sério a indicação de um vereador, fica deixando a coisa 

acontecer, parada. Solicitou a Presidente, que apresentou um projeto de lei, E 

pediu que esse projeto de lei pudesse tramitar nessa casa com mais celeridade; 

falou que esse projeto autoriza o executivo a fazer convênios para o Programa 

Meia Consulta e Meio Exame, disse também que queriam que o SUS abarcasse 

todas as necessidades, todos os exames e consultas, mas disse que não são 

críticas baratas e sabe que o desafio é grande, por isso apresentou esse projeto 

de lei,  porque as vezes no particular a pessoa consegue com mais agilidade, 

mas não tirando a responsabilidade da necessidade do  SUS. Destacou que há 

um desafio no SUS, inclusive do município também, mas é preciso ser tratado 

com responsabilidade. Informou que conforme prevê o art.127, parágrafo único 

do Regimento Interno desta casa, solicitou o restante do seu tempo para ser 

concluído na sessão do dia 02 de dezembro. A Presidente informou que ficaram 

prejudicados no grande expediente, a vereadora Lucinete, e os vereadores, 

Francisco Antônio Silva Cardoso e José Océlio. Em seguida, passou para a 

ordem do dia, e colocou em discussão o Projeto de Lei nº 033/2021 –“ Altera o 

parágrafo único do art. 5º, da lei municipal nº 624/2013, de 12/11/2013”. O 

vereador Emanuel, na qualidade de líder dos partidos PDT, PT e PSB, solicitou 

um tempo de até 10 minutos para discutir o projeto. A Presidente concedeu 5 

minutos. O vereador Ednaldo, discutiu o projeto, disse que o prefeito interino de 

Viçosa do Ceará, Manuel Alves, mandou esse projeto para a Câmara, projeto 

importante para a religião evangélica, de reconhecimento, que vai beneficiar a 

população. Falou que o prefeito Manuel Alves, com a sua sabedoria, 

reconhecimento de representante dos evangélicos de Viçosa do Ceará, disse 

que os mesmos estão de parabéns  por ter na sua religião, na sua representação, 

o prefeito que é o Manuel Alves; destacou que o projeto estipula de 1 a 10%  do 

recurso da receita própria, para investir no evento evangélico ou na religião 

evangélica e disse que vai ser muito bom, e disse a população de Viçosa, aos 

evangélicos, ao prefeito interino, Manuel Alves, que a partir do dia 01 de janeiro, 

que seu voto será favorável e louvável de estar na casa e ter o poder como 



prefeito, e a consciência de elaborar um projeto desses  de reconhecimento a 

religião evangélica. O vereador Ediomar, disse que ficam felizes diante de um 

projeto tão importante como esse, mencionou do que o projeto trata, e 

parabenizou o prefeito interino do município de Viçosa, primeiro por ter criado o 

dia do evangélico e segundo por mandar esse projeto para esta casa. Disse que 

é um projeto que acredita que todos os vereadores irão aprovar e o povo 

evangélico terá o seu dia para comemorar com mais facilidade, porque vai existir 

uma lei a qual o prefeito que tiver em exercício, poderá ajudar sem medo 

nenhum. Parabenizou os evangélicos e disse que ia votar a favor do projeto.  O 

vereador João Mamede, em sua fala, parabenizou o prefeito interino, Manuel 

Alves, disse que o mesmo está certo em mandar esse projeto para essa casa, 

porque o dia do evangélico foi criado por ele vereador, hoje, como prefeito tem 

que regularizar para que fique criada a lei, para qualquer prefeito que assumir, 

continue ajudando na maneira do possível, parabenizou todos os evangélicos, 

suas filhas que são evangélicas e disse que seu voto é a favor do projeto. O 

vereador Giovani, em sua fala, elogiou o prefeito interino por esse projeto 

encaminhado, disse que o ponto que é de extrema importância frisar, é com 

relação ao limite de gastos, esse limite será fixado em lei até o limite de 10%, 

mas esses 10% é apenas da arrecadação tributária do município, disse que essa 

arrecadação, é somente daquilo que o município arrecada, como IPTU, as 

multas, ou seja, aquilo que o município arrecadar em 12 meses poderá o 

município até o limite de 10% para custear esse evento, disse que o mesmo é 

de importância não pela questão de se exaltar a religião A ou B, acha que todas 

as religiões levam a um só lugar, que é a palavra de Deus, pregar a palavra de 

Jesus Cristo, e disse aos demais vereadores que votem nesse projeto, destacou 

que o mesmo é de suma importância e deixar de lado qualquer questão, e pensar 

não em quem está encaminhando, mas sim  no projeto, que o mesmo irá trazer 

benefícios ao povo viçosense. O vereador Izaquiel, discutiu o projeto, enfatizou 

que o mesmo é bastante pertinente, está beneficiando não só o evangélico em 

si de uma determinada religião, mas como todas as outras podem estar se 

integrando e participando, inclusive, facilitar e melhorar o apoio logístico, questão 

de transporte; disse que acredita que esse projeto vai estar possibilitando, uma 

condição melhor de acesso, participação e de  envolvimento nesse dia, nessa 

comemoração e nessa pregação que é levar a palavra de Deus, disse que o 

mundo precisa  de partilha, união, paz, amor, e que isso possa ser encontrado, 

integrado e referenciado entre as pessoas, independente de categorias, 

congregações, que seja uma ação conjunta e que venha para melhorar  o 

relacionamento, o respeito e a convivência entre o ser humano. O vereador 

Andrezinho, no uso da palavra, destacou um aspecto que acha que tem que 

levar em conta é que existem tantas festas como o carnaval, que é gasto tanto 

recurso público em muitos lugares, disse que aqui mesmo em Viçosa tem festas, 

mas disse que não é contra; salientou que tem que apoiar as vezes a festa de 

um sentido, de um lado carnal, mas também as espirituais. Disse que é 

importante para a população de Viçosa e valoriza a religião evangélica que é tão 

importante para a nossa sociedade. Disse que acredita que esse projeto só vai 

vir a agregar algo no nosso município, ratificou seu apoio e pediu o apoio a todos 

os colegas.  A vereadora Lucinete, em sua fala, disse que é louvável esse projeto 



do prefeito interino, Manuel Alves, e é um projeto de lei nº 624, do dia 12 de 

novembro de 2013, disse que sempre acontecia o dia do evangélico, salientou 

que o último dia que aconteceu o dia do evangélico, no ano passado, foram 

menos pessoas, e acredita que seja pela questão  de que não podiam gastar 

tanto; destacou a relevância desse projeto, e a valorização de uma melhor 

manifestação cultural para os evangélicos, disse que  o dia do evangélico vai ser 

cada vez mais valorizado, e ressaltou que respeita muito a todos os evangélicos, 

e vai ser um dia histórico, vai ser um dia muito bonito e que ano que vem vai ser 

valorizado. Parabenizou o Manuel e todos os evangélicos do município; e disse 

que é a favor do projeto. O vereador Edilson, em sua fala, disse que o projeto do 

prefeito, Manuel Crente,  conseguiu nessa casa legislativa transformar uma lei, 

a lei do dia do evangélico, disse que é mesma é tão importante. Parabenizou o 

prefeito Manuel Alves, de mandar esse projeto para dar essa contribuição de 

fazer uma festa mais descente, com mais qualidade e respeito a sua classe 

religiosa, destacou que todos da casa tem sua crença, mas todos também estão 

a favor desse projeto, ressaltou que é a favor desse projeto. O vereador Eranildo, 

disse que essa Emenda do Manuel Alves que hoje responde pela prefeitura, 

emenda o artigo 5º é da lei 624 que criou o dia do evangélico, dizia que a 

prefeitura tinha que dar estrutura para que fosse realizada, mas não destinava 

dotação, nem valores e sempre foi questionado na prefeitura porquê esse projeto 

era de origem do poder legislativo, e a prefeitura nunca destinou recursos 

específicos para os evangélicos promover esse evento, a prefeitura quebrava o 

galho. Disse que diante dessa emenda do próprio prefeito que é o Manuel, ele 

regulamenta e fica mais fora de qualquer questão, porque disse que vai vir na 

LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) até 10% dos recursos da receita própria, 

dos recursos da receita tributária, que é IPTU, ISS, Imposto de renda, não é 10%, 

porque os evangélicos vão pedir aquilo que é necessário para o evento; destacou 

que em Viçosa aproximadamente 30% da população é evangélica e são 

pagadores de impostos, como qualquer outro cidadão, então é uma maneira que 

retribuem com esse tipo de serviço, disse que no projeto de lei foi criado o dia do 

evangélico, que é o mais importante, e registrou que com a ida do  presidente da 

casa que é evangélico para a prefeitura, ficou registrado, disse que deve ter um 

quadro da Judite bem grande, estampado, a primeira mulher a assumir a 

presidência na casa legislativa, disse que essas coisas tem que ser valorizadas, 

disse que como irá ficar registrado o quadro do Manuel prefeito interino, ficará 

também da presidenta Judite. O vereador Emanuel, em sua fala, discutiu esse 

projeto de lei, fez referência ao vereador Zé Océlio que também é evangélico, e 

a presidenta é de família evangélica. Falou sobre o projeto e disse que o dia do 

evangélico em Viçosa do Ceará foi apresentado pelo vereador Manuel Alves, e 

quando tem a oportunidade de pela primeira vez assumir a prefeitura de forma 

também histórica, porque assume de forma interina, mostra a sua preocupação 

não apenas em estar difundindo a questão de uma religião, porque o dia do 

evangélico, não representa simplesmente uma discussão ou evento para 

promoção religiosa, será um evento que será protagonizado pelos evangélicos, 

porque será coordenado e dirigido, mas a participação será  de toda a 

comunidade viçosense  e demais cidades circunvizinhas e de todos os locais 

que assim entendem importante participar, disse que esse projeto de lei, poderá 



ser referência em todo o Brasil. Salientou que os evangélicos exercem uma ação 

de melhoramento na vida das pessoas, e talvez, estejam exercendo um papel 

que é responsabilidade dos governos. Falou do Pastor José Siqueira, fez 

algumas considerações e disse que o trabalho do mesmo tem sido feito de forma 

predominante, destacou que com muita dificuldade em anos passados, 

conseguiu com que o evento do dia do evangélico acontecesse, com muito 

empenho individual, das igrejas, não tendo apoio dos entes públicos e agora 

podendo ter esse apoio através da aprovação dessa lei que será tratada com 

muita responsabilidade pelo gestor que irá assumir a prefeitura e no ano de 2022, 

tanto o gestor como o vice-prefeito do município, os vereadores, os secretários 

da próxima  gestão possam ser convidados  para estarem presentes nesse 

evento, para juntos se alegrarem, mas também prestar o auxílio para a 

comunidade de Viçosa do Ceará, através das ações que a igreja vem realizando, 

mas que a partir dessa lei, uma vez  no ano, terá esse apoio para poder de forma 

muito mais brilhante realizar esse evento, que não será um evento religioso, mas 

será um evento cultural. Disse que estava de certa forma dividido entre a 

preocupação da notícia e a alegria de como evangélico estar nessa casa, para 

votar e aprovar o projeto de lei que será histórico em Viçosa do Ceará. Destacou 

que a contribuição do prefeito Manuel Alves é de grande importância para o 

município de Viçosa do Ceará. Fez outras considerações pertinentes sobre o 

assunto e salientou que esse evento será de grande valia para o município, 

parabenizou os evangélicos, a casa legislativa, o prefeito Manuel Alves, e a 

todos. O vereador José Océlio, em sua fala, reforçou seu voto e parabenizou 

novamente por esse projeto que serve até de exemplo para o Brasil, disse que 

estava feliz e iria votar no projeto de extrema importância, disse que como 

vereador estar participando da aprovação desse projeto; disse que hoje é 

evangélico porque aos sete anos, seu pai o levou para a igreja, e hoje segue os 

passos dele. Destacou que está participando junto com os vereadores, de 

aprovar esse projeto do Manuel Alves, o parabenizou e disse que será histórico, 

falou que está satisfeito e feliz com isso. A Presidência colocou em votação o 

Projeto de Lei nº 033/2021, sendo aprovado por unanimidade dos presentes (14 

votos). O vereador Ednaldo, justificou seu voto, agradeceu e disse que foi 

louvável essa casa ter aprovado esse projeto de grande importância que vai ficar 

nos anais desta casa, na história de Viçosa, um projeto do poder público 

municipal, em reconhecer os evangélicos, que o poder público pode incentivar  

em outros eventos, custear despesas dos evangélicos, agradeceu pelo projeto 

ter sido aprovado e disse que seu voto contribuiu. O vereador Ediomar, justificou 

seu voto, disse que no dia 05 de novembro de 2021 foi recebido nesta casa o 

projeto nº 033 e hoje, 18 de novembro está sendo aprovado esse projeto de 

grande importância, destacou que hoje é uma data muito importante para os 

vereadores, vai ficar registrado, vai ser uma Ata que vai constar o nome de todos 

os vereadores que aprovaram e aplaudiram e está torcendo para que esse 

projeto seja realizado no próximo ano com muito sucesso; disse que ficou feliz 

em poder participar desse momento com os vereadores, e disse que o futuro 

gestor vai passar a dotação necessária e possível e o prefeito interino e 

presidente  dessa casa foi o autor desse projeto, ressaltou sua felicidade pelo 

ato do projeto ter acontecido e por todos terem votado a favor. O vereador 



Giovani, justificou seu voto, disse que assim como elogiou o prefeito Manuel 

Alves por ter encaminhado esse projeto de lei, parabenizou também todos os 

vereadores que reconheceram o projeto e votaram a favor. O vereador Emanuel, 

justificou o voto, agradeceu a cada um dos vereadores que registraram seu voto 

favorável; mencionou um trecho do Livro de primeiro Timóteo, capítulo 6, 

versículo 18; disse que foi uma  orientação do Apóstolo Paulo, para o Timóteo e 

que hoje é trazida para  toda a comunidade viçosense, principalmente para os 

vereadores e vereadoras, disse que fizeram o bem, não só para os evangélicos, 

o bem para um jovem que pode abandonar o mundo das drogas por participar 

de um dia do evangélico, para uma mulher que sofre violência doméstica, ou um 

homem que sofre com alcoolismo e poderão ir juntos para o dia do evangélico e 

a partir dali terem suas vidas mudadas; disse que a solução para a Viçosa e para 

o Brasil, é o evangelho de Cristo e esse evento que vai receber essa dotação 

orçamentária do município para realizar um evento cultural, conseguirá atingir na 

esfera espiritual a vida das pessoas e disse que estava muito feliz de ter feito 

parte desta grande vitória para o povo de Viçosa do Ceará que é o dia do 

evangélico. O vereador Edilson, justificou seu voto, e registrou que votou tanto 

na criação da lei como na emenda do prefeito Manuel Crente, disse que é uma 

satisfação ter aprovado o projeto. O vereador José Océlio, justificou seu voto, 

disse que a Mesa Diretora dessa casa, que o presidente, hoje prefeito interino é 

evangélico e a vice-presidente e o segundo secretário, que também são 

evangélicos, estão fazendo parte da Mesa e nada é por acaso, disse que isso 

também vai ficar histórico. A Presidente, solicitou ao relator Francisco Arruda da 

Comissão de Justiça e Redação, o Parecer final sobre o Projeto de Lei nº 

026/2021 de autoria do vereador Andrezinho, já que ultrapassou o prazo da 

solicitação de informação do mesmo. 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 02 de dezembro 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. 

 

 


