
Ata da quadringentésima décima segunda (412º) sessão ordinária do primeiro 

período legislativo da décima nona legislatura (19°). Aos nove (09) 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 dezoito minutos (19:18 hs). A 

Presidente Judite Ana de Brito Fontenele, solicitou que os vereadores 

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

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

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

Francisco Antônio Silva Cardoso; Francisco Edilson Nogueira de Sousa; 

Francisco Ednaldo Fontenele Xavier; Francisco José Alves de Arruda; Giovani 

Araújo da Cunha; João Luiz Nogueira Pessoa; João Mamede dos Santos; José 

Océlio Brito Silva; Judite Ana de Brito Fontenele; Maria Lucinete de Sousa Brito. 

Havendo número Regimental e invocando a proteção de Deus, a Presidente 

declarou aberta a sessão. A Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que 

fizesse a leitura da Ata da quadringentésima décima primeira sessão ordinária 

(411º), realizada no dia 02 de dezembro de 2021. Informou que se encontravam 

ausentes os vereadores, Andrezinho, Edilson e Ednaldo. Colocou a Ata em 

discussão. A Presidente, em seguida, registrou a presença dos vereadores, 

Ednaldo, Andrezinho e Edilson. Não havendo vereador para discutir, a 

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

favor, dos vereadores: Daniel Nilson Sá Lima; Edimar Gabriel da Rocha; Ediomar 

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

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: Francisco Antônio Silva Cardoso. A Presidência solicitou ao Secretário 

que fizesse a leitura das matérias constantes no expediente, quais sejam: 

Mensagem nº 019/2021 do Poder Executivo ao Decreto nº 269/2021, de 09 de 

dezembro de 2021 do Poder Executivo - “ Regulamenta a concessão do adicional 

noturno”; Requerimento nº 116/2021 de autoria do vereador Francisco Antônio 

Silva Cardoso – “ Solicitou que seja abonada sua falta na sessão ordinária do 

dia 02 de dezembro de 2021, por se encontrar com problemas de saúde para 

que comprove com o atestado médico correspondente”. Iniciado o pequeno 

expediente, a Presidência considerou que o tempo máximo era de cinco minutos 

(5 min.). Os vereadores Francisco Arruda, José Océlio e Andrezinho, 

dispensaram a palavra. No pequeno expediente, o vereador Daniel Lima, no uso 

da palavra, disse que é com muita satisfação que acabam de ouvir a leitura de 

um decreto expedido pelo prefeito Manuel Alves, que mostra uma atenção, 

respeito pelo o exercício da profissão de duas categorias de servidores do nosso 

município, a dos agentes patrimoniais e dos guardas civis municipais. Falou que 

essa concessão de  adicional noturno, que visa reconhecer uma previsão legal, 

constitucional de que os trabalhadores em serviço extraordinário e em período 

noturno fazem  jus ao recebimento  desse adicional, mostra a atenção do prefeito 

Manuel Alves com essas categorias e também com outras, o que podem ver, 

talvez na próxima sessão e o que ele já fez em dois meses, como prefeito, fez 

muito mais por servidores do que em cinco anos da gestão do prefeito cassado; 



disse que o mesmo chamou concursados, está concedendo o adicional noturno 

para os agentes patrimoniais, para os guardas civis municipais, já tratou também 

para o adicional dos motoristas da saúde, está fazendo, avaliando, fazendo os 

cálculos para o pagamento do FUNDEB aos professores, negado desde 2017. 

Disse que já apresentou algumas indicações, duas vezes, para fazer o 

pagamento do adicional de periculosidade aos agentes patrimoniais, uma coisa 

de cada vez, disse que esse reconhecimento para essa categoria, mostra o 

respeito e faz também com que o funcionário, o servidor desempenhe o seu 

papel de forma com mais vontade, ele está sendo reconhecido. Destacou que o 

agente patrimonial recebe um salário mínimo, limpo e seco, sem nenhum 

adicional até a presente data, sem o adicional noturno, sem o adicional de 

periculosidade e essa ação, o Decreto 269/2021 do prefeito Manuel Alves, vem 

reconhecer essa categoria que já vai receber imediatamente, a partir do dia 16 

de dezembro de 2021, disse que cada secretário municipal deve encaminhar ao 

departamento de recursos humanos a relação dos servidores que farão jus ao 

recebimento desse adicional. Deixou seu reconhecimento e parabenizou essa 

atitude do prefeito Manuel Alves e também a palavra de apoio a esses servidores 

por serem reconhecidos em apenas dois meses de gestão do prefeito Manuel 

Alves, fez muito mais pelos servidores do que cinco anos do prefeito cassado e 

ficha suja, disse que vem também o adicional dos motoristas e espera que dê 

certo o pagamento do adicional do FUNDEB aos professores. O vereador 

Emanuel, no uso da palavra, parabenizou o prefeito Manuel Alves por esse 

Decreto a qual se tem conhecimento hoje nessa casa, mas um decreto que já 

tem validade, disse que podem perceber que esse é um direito dos servidores 

públicos municipais de Viçosa do Ceará e que estava dependendo apenas do 

cumprimento do executivo e isso o faz refletir  que  nem necessitaria estarem 

parabenizando o prefeito, porque é um dever do gestor. Disse que vivenciamos 

um período em Viçosa do Ceará que se cumprir o seu dever é tão complicado, 

não há esse desejo de trazer benefícios para o povo, cuidar do povo, que quando 

se tem um gestor que assume a prefeitura por poucos dias,  mas vai deixar um 

grande legado e uma grande responsabilidade para o próximo gestor desse 

município,  de que precisam cuidar das pessoas. Disse que cuidar da 

infraestrutura é importante, mas  passa, disse que não podem esquecer que tem 

cuidar da pessoas, e esse decreto do prefeito municipal Manuel Alves está 

cumprindo um direito constitucional, está na Carta Magna do nosso país, e por 

muitos anos os servidores lutaram por esse direito e o prefeito Manuel Alves, 

durante esses poucos dias que está na prefeitura, está produzindo e 

demonstrando que a gestão pública precisa ser feita com responsabilidade, 

olhando para as reinvindicações da classe trabalhadora e disse que também 

como representante  do movimento sindical que luta pelos direitos dos 

trabalhadores, disse que fica hoje muito feliz de saber que o gestor municipal 

emitiu um decreto assegurando um direito de duas categorias tão importante do 

nosso município e o que pedem e querem é que atitudes assim como essa 

continue acontecendo, continue sendo feita em Viçosa do Ceará, pois o dinheiro 

público, que entra nos cofres  da prefeitura tem que ter  como primórdio cuidar 

das pessoas, da vida da população, cuidar da saúde, do social, e cuidar do direito 

da classe trabalhadora. Parabenizou o prefeito Manuel Alves e disse que espera 



que o mesmo consiga nesses últimos dias que resta, também conseguir trazer a 

distribuição do abono do FUNDEB para os professores, que nesses últimos 

anos, não tiveram o seu direito zelado, recebendo valores tão pequenos quando 

receberam em outros anos; disse que isso é ruim, porque está claro na lei do 

FUNDEB, que 70% do dinheiro do FUNDEB tem que ser gasto com os 

professores, com os profissionais da educação. Disse que espera que se consiga 

fazer isso e que os próximos anos haja responsabilidade com esses temas. 

Iniciado o grande expediente, a Presidência considerou que o tempo máximo era 

de vinte minutos (20 min.). O vereador Daniel Lima dispensou a palavra. No 

grande expediente, o vereador Emanuel, no uso da palavra, disse que é uma 

satisfação imensa poder está aqui para expor e fazer as cobranças necessárias 

para a população do nosso município, disse que hoje pela manhã recebeu uma 

informação  de uma portaria que foi publicada no Diário Oficial da União, da 

Secretaria da Agricultura Familiar que está vinculada ao MAPA (Ministério da 

Agricultura e Pecuária), disse que essa Portaria foi datada do dia 08 de 

dezembro de 2021, em seguida mencionou o que consta no seu Art. 1º. Disse 

que isso é importante  para os agricultores e para as agricultoras familiares de 

todo o Brasil, mas fez referência aos agricultores e agricultoras do município de 

Viçosa do Ceará, que por essa Portaria tem tido o reconhecimento por parte  da 

Secretaria da Agricultura Familiar de que a safra 2020/2021 teve perdas e que 

os agricultores não conseguiram produzir, alcançar  a safra almejada, não 

tiveram a colheita conforme o plantio, agora irão receber o benefício do garantia 

safra, inclusive, em uma parcela única, o valor que geralmente nos outros anos  

é pago em cinco parcelas, neste ano conforme o calendário dos demais 

programas sociais  que é pago pela caixa econômica federal, será pago em 

parcela única. Disse o porquê de trazer essa notícia que é uma notícia boa para 

os agricultores, mas que particularmente, para Viçosa do Ceará, também é uma 

notícia ruim. Destacou que é ruim, porque os agricultores que aderiram ao 

garantia safra 2020/2021, devido a pandemia, aderiram  de forma automática, 

ou seja, as pessoas que estavam com a sua DAP devidamente regularizada, 

migraram dentro do sistema da Secretaria do Governo Federal, porém, em 

Viçosa do Ceará devido a irresponsabilidade e a incompetência da gestão 

municipal, mais de 800 agricultores ficaram de fora do Programa Garantia Safra, 

deixando e perdendo agora esse benefício, porque não houve a  

responsabilidade de ter esse cuidado de identificar esses agricultores que já 

tinham suas vagas reservadas no Programa Garantia Safra, serem convocados 

para terem suas DAP’s renovadas para que pudessem agora, a partir desse 

reconhecimento desta Portaria do Governo Federal receber esse benefício que 

vai fazer diferença na casa do agricultor, para aquele agricultor que não tem 

nenhuma renda  e vai receber agora esse benefício, os que irão receber, mas 

esses 800 que perderam as suas vagas por não terem sido recadastrados. Disse 

que não podem esquecer que no período que foi divulgada essa informação, o 

responsável pelo posto avançado da EMATECE, do Município de Viçosa do 

Ceará, prestou uma entrevista para uma página onde ele disse  que o Secretário 

de Agricultura da época, que provavelmente não é mais hoje, mas é da gestão 

do prefeito que foi cassado pela justiça, disse nas reuniões que não aceitaria a 

participação  do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras 



Familiares no processo de recadastramento do Programa Garantia Safra, e que 

nem tão pouco aceitaria a participação  de representantes das associações 

comunitárias. Disse que não poderia dar em outra coisa quando não se age com 

responsabilidade, com compromisso com o povo. Destacou que 

aproximadamente 800 agricultores ou mais ficarão sem receber, sem ser 

alcançados por essa Portaria do Governo Federal e disse que ia fazer diferença, 

porque tiveram perdas na produção, é por essa razão que o governo assim 

entende. Cumprimentou o prefeito eleito de Viçosa do Ceará e pediu em nome 

da população viçosense, que de fato possam agir com responsabilidade quanto 

as questões, principalmente das políticas públicas aqui no município, que sua 

gestão possa ser pautada no respeito as instituições, porque as mesmas são 

importantes, e contribuem para o fortalecimento da sociedade, das políticas 

públicas. Salientou o seu pedido para o novo prefeito que irá assumir a partir do 

dia 18 de dezembro do corrente ano. Ressaltou que possa haver em Viçosa do 

Ceará política com responsabilidade, disse que acabou a eleição, e que agora é 

governar para todos os viçosenses. Destacou que essa casa estará para fazer 

as devidas contribuições que forem necessárias, disse que é preciso que haja 

responsabilidade por parte de todos. Ressaltou que esses 800 agricultores além 

de perderem seu direito, precisam também estarem esclarecidos de quem foi a 

responsabilidade. O vereador Francisco Arruda, no uso da palavra, disse que o 

que o trazia a tribuna é o motivo de felicidade, disse que saíram de um período 

eleitoral, de uma campanha atípica, forte, disse que veio para desejar boa sorte, 

parabenizar o prefeito eleito, que agora assume uma grande responsabilidade 

que é de ser o gestor das pessoas do município de Viçosa, que ele possa 

procurar trabalhar, corrigir defeitos. Parabenizou o prefeito eleito Franci, que 

será empossado dia 18, e disse que o prefeito tenha responsabilidade, cuidado, 

pois quando passa esse período de campanha e a pessoa ganha, aparecem 

muitos amigos, pessoas que muitas vezes nunca ajudou em nada. Ressaltou 

que o prefeito tenha responsabilidade , ponha os pés no chão, disse que ele saiu 

de uma campanha dura, difícil, atípica, jamais vivida na história de Viçosa  e as 

urnas o colocaram no papel  de novo gestor desse município, a pessoa que irá 

conduzir esse município pelos próximos três anos; pediu que possa olhar  pelas 

pessoas que mais necessitam, mais pobres desse município, pelas pessoas que 

padecem do poder público; disse que o nosso município é pobre, onde as 

pessoas tem poucas oportunidades, e que o prefeito procure criar essas 

oportunidades e que as pessoas possam ter uma vida melhor, mais confortável. 

Ressaltou que isso é papel do gestor municipal, propiciar mais conforto para a 

população, que o mesmo possa ver a questão da saúde, da educação, destacou 

que toda boa gestão tem que ter uma educação e saúde de qualidade, solicitou 

ao prefeito que possa estar atento a essas questões, agradeceu aos vereadores 

e disse que estão para votar e apreciar os projetos que venham para melhorar a 

qualidade de vida da população, analisar cada projeto, disse que a Câmara 

sempre teve esse papel de analisar, fiscalizar, e assim continuarão fazendo e 

disse que estão para contribuir, somar. Concedeu uma parte do seu tempo para 

o vereador Toinho. O mesmo fez o uso da palavra, disse que era com imensa 

satisfação que falou da vitória do prefeito eleito Franci e do vice Shill, disse 

também que tem muito trabalho pela frente, não é fácil, mas que foi escolhido 



pela maioria da população e vai governar para todos. Falou que tem certeza que 

o mesmo vai fazer de tudo para fazer uma boa gestão, destacou que pode contar 

com o apoio de todos os vereadores desta casa, porque todos querem o bem da 

população. Ressaltou que o que depender desta casa, vão ajudar, trabalhar pelo 

município, para o desenvolvimento continuar. Parabenizou o ex-prefeito Zé 

Firmino pela belíssima campanha que foi feita, disse que o povo correspondeu, 

foi as urnas, e deram a maioria ao candidato Franci; destacou que é mérito de 

todos que deram o seu voto de confiança a ele, e disse que tem certeza que não 

vão decepcionar os que votaram nele e nem os que não votaram, porque ele é 

prefeito de todos e vai trabalhar para todos. O vereador Francisco Arruda, 

agradeceu as palavras do vereador Toinho e falou do líder prefeito Zé Firmino, 

disse que é uma pessoa que deixou e deixa seu nome na história de Viçosa 

como uma pessoa que trabalhou muito e continua trabalhando pelo 

desenvolvimento desse município, uma pessoa que teve a honra de ser seu líder 

do governo durante o período que esteve à frente do município de Viçosa durante 

o ano de 2021,disse que isso é algo que para sua vida política tem um resultado, 

reflexo muito grande, uma satisfação muito grande de ter ocupado essa função 

enquanto o prefeito Zé Firmino esteve à frente da prefeitura nessa última gestão, 

e o parabenizou pelo o apoio dado ao prefeito Franci  e de ter conseguido lograr 

êxito em uma campanha atípica, difícil, pegada, disse que foi uma campanha 

muito dura, onde lutaram contra a elite da política do Estado do Ceará e o prefeito 

Zé Firmino, junto com o Franci e o Shill conseguiram lograr esse êxito, e 

parabenizou mais uma vez o prefeito eleito Franci Rocha.  O vereador José 

Océlio, no uso da palavra, disse que era uma imensa satisfação estar na Tribuna 

para dizer que estão alegres por seus candidatos a prefeito e vice terem ganho, 

disse que foram heróis porque foi uma campanha difícil para todos, e falou que 

está junto com os outros colegas para fortalecer e ajudar o Franci Rocha e o 

Shill; destacou que estão para o que puderem ajudar, para fazerem uma 

administração com eles, pensando no povo. Na oportunidade, comentou da sua 

região, Padre Viera, disse que lá deram uma grande força, fizeram a diferença, 

falou que os nomes dos candidatos eram muito bons e as urnas demonstram 

isso. Disse que estão aqui para colocarem para frente, disse ainda que acreditam 

em uma nova administração e que deem continuidade ao trabalho. O vereador 

Toinho, no uso da palavra, disse que para ele é uma satisfação, agradeceu as 

pessoas do Padre Vieira pela votação, à população do Juá dos Vieiras, disse 

que essa campanha foi muito boa, ouviram as propostas dos candidatos Franci 

Rocha e Shill, e entenderam que o Franci era o melhor candidato e o mesmo 

teve a votação expressiva. Disse que tem certeza que o mesmo retribuirá em 

dobro. Informou que as pessoas do Juá deram essa votação, mas que vão 

ganhar muitos benefícios, serão reconhecidas, não só do Juá, mas todas as 

localidades, porque o ex-prefeito Zé Firmino já é uma marca registrada, foi um 

dos prefeitos que mais trabalhou neste município; disse que em plena pandemia 

o município não parou, obras para todo lado, investimentos na saúde, na 

infraestrutura, no social, hoje acredita que o prefeito Franci Rocha deve dar 

continuidade a essas obras e todos nós só temos a ganhar com isso e destacou 

que o vice-prefeito Shill fará um bom trabalho juntamente com o Franci, pois é 

uma pessoa importante que dará apoio ao prefeito e tem que ter essa união; 



salientou que os dois farão uma belíssima gestão. O vereador Andrezinho, no 

uso da palavra, disse que como líder do prefeito, Manuel Alves,  o parabenizou 

pela conduta que tem tido dentro da gestão de não mudar a grande maioria do 

secretariado, não ter interferido e ter dado continuidade aos trabalhos que 

vinham acontecendo  e poder também apresentar esse projeto que dá 

gratificação aos guardas municipais e agentes patrimoniais, como outros 

projetos que o prefeito interino apresentou, esse também vem para beneficiar a 

população e os servidores públicos de Viçosa. Solicitou para que antes da saída 

do prefeito Manuel Alves, seja refeito a questão do Planos e Carreiras dos 

funcionários da educação, que está dependendo da secretária e que precisa ter 

uma revisão e solicitou que isso seja feito o quanto antes para que os 

profissionais da educação possam ter esse Plano de Cargos e Carreiras 

efetivado e precisa ser com certa urgência, porque depois da reforma tributária, 

não adianta. Parabenizou aos dois candidatos, tanto ao Divaldo, que foi 

derrotado, como o Franci Rocha que foi eleito, pela campanha, disse que espera 

que o Franci Rocha seja um bom prefeito, que possa estar conduzindo a nossa 

cidade para bons caminhos e que possa estar sempre buscando ajudar a 

população de Viçosa. Salientou que os vereadores da Câmara estarão à 

disposição para o que for melhor para a população e para poder ajudar o 

município de Viçosa. Ressaltou que tentem trabalhar para o bem comum de toda 

a população de Viçosa, independente de ser de lado A ou B, mas aquilo que seja 

para o interesse do município, quem estar apresentando, que possam ter uma 

análise criteriosa e que aquilo que seja para o bem do município, possam estar 

aprovando na Câmara Municipal. Externou sua profunda indignação com alguns  

ataques que ainda persistem contra alguns vereadores, políticos e algumas 

pessoas que  tem que respeitar a opinião de cada um sem querer  demonizar ou 

instigar ódio, ou rancor sobre as pessoas, disse que tem que debater política 

com argumentos, ideias e respeito, disse que é contra a qualquer tipo de ofensa 

pessoal e ataques sofridos tanto por políticos, como por cidadãos. Destacou que 

tem que buscar ter esse equilíbrio e respeito para que nunca acabe se perdendo 

o que é mais importante, que é o diálogo. Disse a todos os colegas que possam  

trabalhar para o bem de Viçosa, pregando a paz e a harmonia dos poderes, e 

possam trabalhar juntos para o bem dos viçosenses, disse que está à disposição 

para dialogar, debater e lutar pelo povo de Viçosa.  A Presidência passou para 

a ordem do dia, e colocou em discussão o Requerimento nº 116/2021 de autoria 

do vereador Toinho. O vereador Toinho, discutiu e disse que esse atestado do 

dia 02, disse que não veio para a sessão, pois teve um problema de saúde; falou 

que tinha também um comício, e não deu para ir à nenhum dos dois, pois não 

estava em condições. Destacou que sua ausência foi por causa desse problema 

de saúde. O vereador Daniel Lima, perguntou qual foi o problema de saúde. O 

vereador Toinho, esclareceu qual tinha sido o problema de saúde. O vereador 

Daniel Lima, disse que fez a pergunta para ficar claro, porque o mesmo justificou 

enxaqueca uma vez e o atestado falava de infecção de vias aéreas superiores. 

A Presidente colocou em votação o Requerimento nº 116/2021, sendo aprovado 

por seis (06) votos a favor, dos vereadores: Edimar Gabriel da Rocha; Emanuel 

de Morais Siqueira; Francisco Antônio Silva Cardoso; Francisco José Alves de 

Arruda; Giovani Araújo da Cunha; José Océlio Brito Silva;  cinco (05) votos 



contra, dos vereadores: Daniel Nilson Sá Lima; Eranildo Fontenele Xavier; 

Francisco Edilson Nogueira de Sousa; Francisco Ednaldo Fontenele Xavier; 

Maria Lucinete de Sousa Brito e três (03) votos de abstenção, dos vereadores: 

Ediomar de Carvalho Silva; João Luiz Nogueira Pessoa; João Mamede dos 

Santos. 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 16 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. 

 


