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CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO 

Ata N° 13/2021. 

Sessão Ordinária N° 13/2021 

Ata da 13' (décima terceira) Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo 
do ano de 2021, da Câmara Municipal de Capistrano, Estado do Ceará, aos 31 
(trinta e um) dias do mês de março do ano em curso, às 18h00minhs, no paço 
Legislativo Adarias Lopes de Souza, onde se realizou esta Sessão Ordinária, 
de forma remota, por fazer-se necessário o isolamento social, devido ao 
agravamento da Pandemia da Covid-19, sob a presidência do vereador Antônio 
Adriano Araújo de Queiroz, secretariado pelo vereador Isaías Xavier de Aguiar. 
Além dos vereadores supracitados, verificou-se virtualmente a presença dos 
vereadores: Maurício Alves de Macêdo, Francisco Lopes de Sousa Júnior, 
Cleto Alves Francelino, Caio Vinícius Santana Saraiva, Francisco Nacélio da 
Silva Lima, Félix Sérgio Araújo, Joel da Silva Morais, Manoel de Freitas Viana, 
Pedro Gonçalves de Queiroz. Ato contínuo, o presidente inicia a sessão 
saudando a todos e convida pra juntos, fazer a oração do Pai Nosso ofertado 
em intenção às vítimas da Covid-19, lamentando o falecimento de uma 
senhora, parente do vereador Nacélio Lima. Em seguida, solicita ao 1° 
Secretário, Isaías Xavier de Aguiar, que autorize a leitura da ata da Sessão 
anterior, que, após sua apreciação, tem aprovação unânime. Com os trabalhos 
conduzidos pelo 1° secretário, de acordo com o artigo 44 da Lei Orgânica 
municipal é iniciado o primeiro expediente, com a condução dos trabalhos da 
seguinte forma: Faz-se a leitura de cada matéria, em seguida, o vereador autor 
faz a justificativa da mesma, seguido da discussão por parte dos demais 
vereadores, caso assim o queiram; e, logo após, dá-se a votação da matéria. 
Leitura da Proposição n° 56/2021, Espécie Indicação, do vereador Nacélio 
da Silva Lima, solicitando do Poder Executivo, a alteração do Art. 20 da 
Lei que "Institui e regulamenta o serviço público de transporte por meio 
de táxi no município de Capistrano e dá outras providências", mudando 
de 10 anos de fabricação dos veículos para 11 anos, devido a Pandemia 
do Coronavírus. O vereador autor faz a justificativa de sua matéria. Em 
seguida, os demais vereadores posicionam-se favoráveis. Posta em 
votação é aprovada por unanimidade. Proposição n° 057/2021, Espécie 
Requerimento, do vereador Nacélio da Silva Lima, que requer do Poder \ 
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Executivo, o reparo do esgoto da rua paralela à rua principal do Conjunto 
Boa Esperança, na entrada do loteamento Nossa Senhora de Nazaré. O 
vereador autor faz a justificativa de sua propositura e recebe o apoio dos 

instante, o presidente passa a cadeira da presidência ao seu Vice, 
vereador Mauricio Macêdo, pois o vereador Adriano Queiroz fará a defesa 

t_ 
demais colegas. Posta em votação, tem aprovação unânime. Nesse 

de sua Proposição seguinte: Proposição n° 058/2021, Espécie 
Requerimento do vereador Adriano Queiroz, que requer do Poder 
Executivo, o reparo do esgoto da penúltima rua da Cidade Nova, próxima K Z----
a residência da Valdênia. O vereador autor faz a justificativa de sua 
matéria e, no ato, passa a palavra à senhora Valdênia, moradora da rua 
em questão, inscrita na tribuna para falar sobre a precária situação de 
saneamento do local e solicita o apoio dos nobres vereadores, que 
opinam de forma favorável à propositura, que, posta em votação, recebe 
aprovação unânime. De volta à presidência, o presidente autoriza a leitura 
da Proposição n° 59/2021, espécie Requerimento, do vereador Félix 
Araújo, que requer do Poder Executiva a inclusão dos Garis no Plano de , \( 
Vacinação. O vereador Félix faz a defesa de sua matéria e recebe o apoio1—Ú7 
dos demais vereadores que se mostram favoráveis. Inclusive, no ensejo, Ilf;ty----
o vereador Delegado Joel Morais lamenta a recente rejeição de sua 
matéria, que tratava da inclusão dos policiais no plano de vacinação, 
ressaltando que o governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, AP 
acaba de aprovar a vacinação destes. Assim, o mesmo deixa registrado o ri 
seu repúdio ao ato negado, a nível municipal. Novamente com a palavra, .44114 

vereador Félix solicita resposta da parte do Executivo quanto aos seus 
pedidos através de suas proposituras, pois ainda não recebeu resposta 
das mesmas. Proposição n° 060/2021, espécie Projeto de Lei, do vereador 
Delegado Joel Morais, que requer do Executivo que seja denominado 
Praça Vereador Chico Bandeira, o Equipamento Público Municipal situado 
entre o Fórum e o Hospital Público de Capistrano. O vereador autor 
apresenta a justificativa de sua propositura. Os demais edis consideram a 
homenagem ao saudoso Sr. Chico Bandeira mais que merecida e 
parabenizam ao vereador Delegado Joel Morais pela atitude. Em seguida, 
posta em votação, sua matéria recebe aprovação de todos os vereadores. 
Proposição n° 61/2021, espécie Requerimento, do vereador Manoel de 
Freitas Viana, que requer do Executivo "a doação do Terreno vizinho à 
Escola Padre José de Anchieta na localidade de Cajuás, para duas . 
entidades, sem fins lucrativos: 1) Associação dos Pequenos Agricultores 
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de Cajuás; 2) Igreja Matriz Nossa Senhora de Nazaré". O vereador Manoel 
fez a defesa de sua Proposição e recebeu o apoio dos demais colegas. 
Com a observação do vereador Delegado Joe! Morais de que seja 
revogada a doação do citado terreno, caso não haja a construção, em 
tempo hábil. Posta em votação, obteve aprovação unânime. Nas 
considerações finais, os vereadores pronunciaram-se, fazendo seus 
agradecimentos e apresentando suas ações da semana e disseram da 
satisfação de trabalhar em prol do povo. Ato contínuo, ambos parabenizam o 
vereador e vice-presidente Maurício Macêdo pela passagem de seu 
aniversário. Logo após, o vereador e delegado Joel Morais apresenta 
Requerimento Verbal, solicitando junto à Casa que seja aberto espaço dentro 
da Sessão para ter tempo de tribuna, para oportunizar a essência do debate. O 
presidente acata a solicitação em questão. Em seguida, o nobre presidente 
felicita o vereador Maurício Macêdo por seu aniversário e deseja uma feliz 
Páscoa para todos, e, verificando que nada mais havia a tratar, declara 
encerrada a presente Sessão Ordinária, antes, marcando a próxima para 
quarta-feira, 07 de abril de 2J21. 
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