
Ata da quadringentésima décima primeira (411º) sessão ordinária do primeiro 

período legislativo da décima nona legislatura (19°). Aos dois (02) dias do mês 

de dezembro 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 vinte e dois minutos (19:22 hs). A 

Presidente Judite Ana de Brito Fontenele, solicitou que os vereadores 

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

seguintes vereadores: Daniel Nilson Sá Lima; Edimar Gabriel da Rocha; Ediomar 

de Carvalho Silva; Emanuel de Morais Siqueira; Eranildo Fontenele Xavier; 

Francisco Edilson Nogueira de Sousa; Francisco Ednaldo Fontenele Xavier; 

Francisco José Alves de Arruda; Giovani Araújo da Cunha; João Luiz Nogueira 

Pessoa; João Mamede dos Santos; José Océlio Brito Silva; Judite Ana de Brito 

Fontenele; Maria Lucinete de Sousa Brito. Havendo número Regimental e 

invocando a proteção de Deus, a Presidente declarou aberta a sessão. A 

Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Ata da 

quadringentésima décima sessão ordinária (410º), realizada no dia 18 de 

novembro de 2021. Colocou a Ata em discussão. Não havendo vereador para 

discutir, a Presidente colocou a Ata em votação, sendo aprovada por doze (12) 

votos a favor, dos vereadores: Edimar Gabriel da Rocha; Ediomar de Carvalho 

Silva; Emanuel de Morais Siqueira; Eranildo Fontenele Xavier; Francisco Edilson 

Nogueira de Sousa; Francisco Ednaldo Fontenele Xavier; Francisco José Alves 

de Arruda; Giovani Araújo da Cunha; João Luiz Nogueira Pessoa; João Mamede 

dos Santos; José Océlio Brito Silva; Maria Lucinete de Sousa Brito; e uma (01) 

abstenção, do vereador: Daniel Nilson Sá Lima. A Presidência solicitou ao 

Secretário que fizesse a leitura das matérias constantes no expediente, quais 

sejam: Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 

026/2021- “ Considera de utilidade pública o 39º Grupo Escoteiro Francisco de 

Assis – “ FRANCISCO DE ASSIS- 39º GE-CE” e dá outras providências”; 

Requerimento nº 111/2021 de autoria do vereador João Luiz – “Requer 

autorização para realização de audiência pública com os vereadores, membros 

da sociedade civil e um representante do Poder Executivo para a discussão das 

questões referentes aos direitos e bem-estar dos animais na cidade de Viçosa 

do Ceará/CE”; Moção de Protesto e Repúdio nº 009/2021 de autoria do vereador 

Emanuel Siqueira- “ Moção de protesto e repúdio contra os atos de hostilidade e 

agressões morais irrogadas contra a honra e a imagem do vereador Manuel 

Alves de Sousa e outros”. Iniciado o pequeno expediente, a Presidência 

considerou que o tempo máximo era de cinco minutos (5 min.). Os vereadores 

Ednaldo, Daniel Lima e Eranildo dispensaram a palavra. No pequeno 

expediente, o vereador Andrezinho, no uso da palavra, falou do requerimento de 

audiência pública que tinha colocado no dia 17 de setembro e estava há muito 

tempo parado, disse que a Presidente se solidarizou, pois também é da causa, 

defensora, está no seu compromisso de mandato essa questão da defesa dos 

animais, disse que a mesma trouxe a Plenário e na próxima sessão será votado 

e acredita que é de grande importância e vai ser importante para que o próximo 

prefeito de Viçosa possa ter um olhar mais atento as causas dos animais, porque 

são várias necessidades, tem a questão dos maus tratos; destacou que tudo que 

tem que ser coibido e trabalhado para que os animais também tenham uma vida 



digna. Comentou sobre o Projeto que apresentou para o reconhecimento de 

título de utilidade pública, e que faltou a documentação, disse que quando 

apresentou tinha sido procurado pela a instituição e disseram que tinham a 

documentação, tinha o CNPJ, mas quando foi puxar o CNPJ não estava 

atualizado, então tiveram dificuldade, e não conseguiram providenciar a 

documentação, falou que em uma outra oportunidade apresenta novamente 

esse projeto, pois é de extrema relevância, é um tema importante que é a 

questão dos escoteiros, questão social, que ajuda muito as pessoas. Disse que 

os escoteiros têm seu total apoio e quando tiverem com a documentação, 

apresenta novamente o projeto para que seja reconhecido como de utilidade 

pública o 39º Grupo dos Escoteiros Francisco de Assis. Falou da Nota de repúdio 

contra os atos de hostilidade e agressões morais deferidos nas redes sociais, 

que foi apresentada pelo vereador Emanuel, o parabenizou pelo gesto, 

agradeceu e disse que eles têm sido atacados. Destacou um episódio que uma 

pessoa o atacou, disse que estava exercendo seu direito como cidadão e político 

de estar conversando com as pessoas, disse que foi perseguido, atacado e 

caluniado, disse que além dos ataques nas redes sociais, destacou que não só 

ele como outros vereadores tem sido atacados por essa política rasteira, baixa, 

uma política que não agrega e que não traz  benefícios a sociedade e só faz 

desagregar, gerar briga, intriga; disse que tem que tentar sair dessa politicagem  

e tentar debater as ideias, respeitando o posicionamento contrário de cada um, 

o pensamento de cada um, disse que tem que coibir, e essa nota de protesto e 

repúdio é muito importante que façam esse ato pois isso vai representar uma 

atitude dos vereadores em união, e salientou que apoia. O vereador Emanuel, 

no uso da palavra, disse que apresentou essa moção de protesto e repúdio 

contra ataques que diversos vereadores vem sofrendo nos últimos dias e disse 

para todos os colegas a importância que é aprovarem essa moção em 

solidariedade, mas também demonstrando a importância desse parlamento, 

desse poder que é independente e que precisa ser  respeitado, afinal  foram 

escolhidos pela população do nosso município para representar a sociedade 

aqui nessa casa; destacou que alguns comportamentos que identificaram nos  

últimos dias contra alguns colegas é inadmissível , ataques que muitas das vezes 

tem se escondido, através das redes sociais, as tristes fake news que tem  sido 

divulgadas; disse que isso é ruim para a democracia, para o fortalecimento das 

instituições  e é necessário que tenham seriedade  e o respeito. Falou que as 

decisões são tomadas, disse aos vereadores que tomam suas decisões, 

dialoguem com suas bases e vejam qual o melhor caminho a ser tomado e isso 

pode ser discutido dentro da democracia; disse que partir para ataques 

desrespeitosos, é ruim, porque isso os enfraquecem e faz com que a sociedade 

deixe de dar o devido respeito para uma instituição tão importante e necessária 

para a democracia e para a vida de cada cidadão, que é esta casa. Disse que 

pelas mãos dos homens e mulheres dessa casa que foram escolhidos para 

representar a população, passa as decisões importantes e necessárias dessa 

cidade, disse que são eles que decidem através das votações e discussões que  

aqui acontecem, qual será o rumo da sociedade de Viçosa do Ceará, destacou 

que é necessário que se haja a devida valorização dessa atividade e o respeito 

que é essencial para cada cidadão, mas que haja esse respeito para com cada 



um dos vereadores. Prestou sua solidariedade a todos esses vereadores, 

principalmente, aqueles que foram citados na moção, que diretamente tem sido 

atacados nesses últimos dias, devido os seus comportamentos, as suas 

decisões  de se comportar e de tomar um rumo na sua decisão política, disse 

que isso tem que ser respeitado, caso queira discutir, que seja com fundamentos, 

com justificativas que preze pelo respeito, pela imagem;  disse que testemunhou 

e viu que foi apenas uma decisão política desses quatro colegas  e que não 

mancha a honra de nenhum deles, por essa razão espera que possam somar 

nesta noite e aprovar  essa moção, e seja encaminhada para a União dos 

Vereadores do Ceará, para também tomar conhecimento do que esses colegas 

tem sofrido , por um processo político que vai passar e que vão ter que continuar  

nessa casa, discutindo e votando o futuro do povo dessa cidade. Iniciado o 

grande expediente, a Presidência considerou que o tempo máximo era de vinte 

minutos (20 min.).  Os vereadores inscritos no grande expediente, dispensaram 

a palavra. A Presidente, passou para a ordem do dia e colocou em discussão a 

Moção de protesto e repúdio nº 009/2021. O vereador Daniel Lima, discutiu a 

Moção, disse que estava retornando hoje da licença de 30 dias que tirou, falou 

que estava com saudade do clima dos colegas para discutirem a importância, os 

rumos de Viçosa do Ceará. Falou que em um momento muito oportuno essa 

Moção é apresentada pelo vereador Emanuel Siqueira, porque é necessário ter 

uma manifestação oficial da Câmara de vereadores, do Poder Legislativo desse 

município contra os ataques, desmando, desrespeito às leis e a vida política  de 

cada um desses quatro colegas vereadores, Manuel Alves, Eranildo, Andrezinho 

e Ednaldo; se solidarizou primeiramente,  com o Presidente e Prefeito interino, 

Manuel Alves, pelos ataques recorrentes que tem sofrido de forma anônima nas 

redes sociais e até por seguidores ocupantes de cargos comissionados na 

prefeitura de Viçosa do Ceará. Disse que quando estiveram reunidos, ele 

mostrou por uma questão de atenção e respeito ao poder legislativo, quando 

recebeu os vereadores, falou que não ia mexer em áreas estratégicas do 

município, na secretaria de saúde, para não descontinuar o serviço que estava 

sendo prestado, na secretaria de educação também, disse que em outras áreas, 

o mesmo, tirou os ladrões que tinham nessa gestão, começando pelo filho do 

prefeito cassado. Disse que um secretário de saúde que hoje não passa fome 

por conta do prefeito, Manuel Crente, porque tem o emprego dele lá, passa o dia 

e usa as redes sociais para fazer ataques desrespeitosos, mostrando o seu nível 

baixo e também o que ele oferece para o cidadão de Viçosa do Ceará, que é 

uma gestão medíocre, ordinária na área da saúde. Falou que o povo já deu 

análise da sua gestão na saúde, 64% dos viçosenses, dizem que o maior 

problema do nosso município é a saúde, de cada três viçosenses, dois dizem 

que a saúde administrada pelo Adriano Rocha não presta; falou que esse 

secretário ordinário, utilizador de fake news, criminoso e caluniador que leva o 

seu tempo em propagar notícias  falsas, a sair dançando piseiro e tirando fotos 

nas redes sociais, enquanto ele é responsável por mortes de viçosenses, de 

mães grávidas ainda em pleno o século XXI, disse que não é de se admirar, uma 

pessoa que pensa que a Terra é plana, que defende a cloroquina  e a ivermectina 

como a cura para a covid e fura a fila da vacinação da covid; disse que ele só 

não passa fome, o secretário de saúde,  Adriano Rocha, por conta do vereador, 



prefeito interino, Manuel Crente, que manteve o seu cargo de secretário de 

saúde, e disse que é bom lembrar que ele foi nomeado pelo prefeito cassado e 

ficha suja, e só não foi retirado, como o prefeito Manuel Crente, retirou os outros 

ladrões, como o secretário de finanças, filho do prefeito cassado, para não 

descontinuar o serviço de saúde em nosso município. Se solidarizou com o 

vereador Andrezinho que vem sendo vítima de hostilidades em várias regiões e 

localidades de Viçosa do Ceará e pediu a presidente que tome uma postura, 

porque o art. 37 da Lei Orgânica garante aos vereadores a  inviolabilidade no 

exercício do mandato  e na circunscrição do município, por suas opiniões, 

palavras e votos; disse que ele é membro da Mesa Diretora dessa casa, então, 

solicitou a presidente que garanta o livre exercício de se locomover nesse 

município de Viçosa do Ceará, disse que era um dever da presidente e  mostra 

também respeito a esta casa tão desrespeitada  nos últimos dias por conta de 

gente que fazem ataques, inclusive, estimuladas por lideranças a nível estadual. 

Disse que o Deputado João Jaime passou vergonha recentemente, por publicar 

fake news, notícias falsas em suas redes sociais e foi obrigado pela justiça  a 

retirar e condenado a dar o espaço  de direito de resposta nas suas redes sociais 

em relação as mentiras  que o Deputado João Jaime propaga para o povo de 

Viçosa do Ceará. Disse que se sentem muito livres para repetir o que o mentiroso 

desse deputado fala. Falou que o clima está muito acirrado, então é necessário 

parcimônia, tranquilidade e respeito a esse poder, que é um poder independente, 

e o poder importante dentro desse município, e reiterou a presidente, que tome 

as medidas necessárias para garantir a segurança dos vereadores 

fundamentado no art.37 da Lei Orgânica do município, e de antemão, declarou 

seu voto favorável a essa Moção de protesto e repúdio, apresentada pelo 

vereador Emanuel Siqueira. O vereador Emanuel, discutiu a Moção, e disse que 

considera de grande importância e necessária aprovação dessa Moção, porque 

faz parte desse poder a qual se sente muito honrado e entende  por sua formação 

cristã, familiar, entende o necessário respeito pelas pessoas, às instituições, e 

tem sido assim, que tem conduzido sua vida até o dia de hoje e assim que quer 

continuar, respeitando as diferenças, procurando quando necessário convencer 

sobre os seus pontos de vista, mas quando não conseguir, irá respeitar aqueles 

que divergem dos seus pensamentos, por essa razão, acha necessário a postura 

unanime, nessa casa, nessa noite ao aprovarem essa moção de protesto  e 

repúdio, uma  demonstração do respeito que esta instituição, que é a casa do 

povo, precisa ter.  Disse que apresentou e citou o nome  desses quatro colegas, 

do vereador Manuel Alves, que hoje é o prefeito interino do município de Viçosa 

do Ceará, que de uma forma muito responsável, sem usar de política barata 

deixou e permitiu que a administração de Viçosa continue na mão do grupo 

político que ele hoje não concorda 100%, mesmo assim esse grupo, continua 

administrando Viçosa  do Ceará,  porque o vereador Manuel Alves, teve uma 

postura de entender que é apenas uma transição, disse que ele está lá, apenas 

por uma determinação judicial, e já falou que é necessário que todos sejam 

respeitados, porque não foi nenhum dos vereadores que afastaram da prefeitura 

o ex-prefeito, quem afastou foi a justiça e também quem pediu que o presidente 

que está licenciado, pudesse assumir a prefeitura de forma interina, também foi 

a justiça, e de uma forma muito responsável, tendo compromisso com o povo 



manteve a gestão, acredita que o mesmo enfrenta dificuldade até no diálogo, 

mas para que o povo de Viçosa não sofra, para que a saúde tenha sua 

continuidade, para que todos os setores do município permaneça funcionando, 

essa foi a decisão do prefeito interino do município. Disse que os outros colegas 

que tem sofrido ataques nas redes sociais e também pessoalmente, não tem 

sido diferente deles. Disse que na tarde do dia de ontem, ao fazer umas visitas 

em uma comunidade próxima aonde mora, disse que na própria comunidade 

onde mora, teve seu carro fotografado, filmado, seguido, disse que é necessário, 

que essa casa, através da Presidente, dê para cada um deles, a devida 

segurança, porque são parlamentares, disse que não anda nas comunidades só 

em período de política, falou que sua vida desde que entrou no movimento 

sindical há mais de dez anos atrás, é estar presente junto com o povo, é 

caminhar, dialogar com o povo; falou que não precisa ninguém o seguir, e nem 

seguir nenhum dos vereadores,  porque foram escolhidos para representar o 

povo, disse que precisa ouvi-los e respeitar como sempre respeitou as 

divergências; graças a esse comportamento e a graça de  Deus, disse que tem 

o respeito de cada colega dessa casa, assim como respeita a todos, por isso é 

o mínimo que podem fazer, é aprovar essa moção de protesto e repúdio, e não 

vai servir só para o prefeito interino, Manuel Alves, para os vereadores Eranildo, 

Ednaldo, João Luiz, salientou que vai servir para esta casa , este parlamento que 

precisa ser respeitado, que precisa ter sua identidade mantida, por isso disse 

que ia votar a favor dessa moção que apresentou  e destacou que queria muito 

que fosse aprovada por unanimidade, como a demonstração que eles tem que 

ser respeitados  na atividade parlamentar. A Presidente colocou em votação a 

Moção de protesto e repúdio nº 009/2021, sendo aprovada por unanimidade dos 

presentes (13 votos). O vereador Emanuel, justificou se voto, disse que entende 

que o parlamento hoje, essa casa sai mais forte , com essa demonstração de 

todos os colegas; agradeceu e estendeu  a sua solidariedade a todos os colegas  

que vem sofrendo essas hostilidades, perseguições, mentiras que tem sido 

levantadas contra eles; disse que a vida pública é um grande desafio, falou que 

quando entram na vida pública, suas vidas se tornam pública, é olhado e 

cogitado tudo, mas disse que quando tem uma honra, postura, ficam tranquilos, 

e pediu a população do município, que possam agir com tranquilidade, com 

respeito, para com cada uma das pessoas, mas respeitando, divergindo quando 

necessário, mas com respeito. A Presidência, encaminhou para a Comissão de 

Finanças e Orçamento o Projeto de Lei nº 028/2021, Lei Orçamentária Anual, 

que estima a receita e fixa as despesas do Município de Viçosa do Ceará para o 

exercício financeiro de 2022. Com a desaprovação da Comissão de Justiça e 

Redação ao Projeto de Lei nº 026/2021, declarou arquivado o Projeto de Lei nº 

026/2021 do vereador Andrezinho. 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 09 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. 

 



 


