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CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO 

Ata n° 21/2022. 

Sessão Ordinária no 21/2022 

Ata da 21a (vigésima Primeira) Sessão Ordinária do 10 Período Legislativo do ano de 
2022, da Câmara Municipal de Capistrano, estado do Ceará. Aos 25 (vinte e cinco) 
dias do mês de maio do ano em curso, às 18h, no paço Legislativo Ver. Adarias Lopes 
de Souza, onde se realizou a presente Sessão Õrdinária, sob a presidência do 
vereador Antônio Adriano Araújo de Queiroz, secretariada pelo vereador Isaías Xavier 
de Aguiar, com a presença dos parlamentares adiante nomeados: 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 e Antônio Leonardo Maciel da Silva. Ato contínuo, o 
presidente inicia a sessão saudando a todos os presentes, e convida para juntos, 
fazer a oração do Pai Nosso. Em seguida, o presidente solicita ao 1° Secretário, Isaías 
Xavier de Aguiar, que providencie a leitura da ata da Sessão anterior que, após sua 
verificação e apreciação, tem aprovação por unanimidade. Com os trabalhos 
conduzidos pelo 10 secretário, de acordo com o artigo 44 da Lei Orgânica municipal 
é iniciado o PRIMEIRO EXPEDIENTE, constando a leitura das seguintes matérias: 
OfíCiõ ho 149/2022 da Sêèfêtãeià dê Sãüdê, Cõiiiiitê j:"-táir'ã Audiência Públièã 
de 31/05/2022, no Auditório da Câmara. Denúncia do Sindicato, por Excesso 
de Comissionados e Contratados. Ato de Improbidade Administrativa: LRF. 
Mêíitãgêffi tio 12/2022, Ée—giiidã dó Pfitilêtõ dê Lêi fio 12/2022, dã Peêfêittifã 
Municipal de Capistrano, que "Autoriza a Abertura de Crédito Especial ao 
vigente Orçamento do Município de Capistrano no valor de R$ 316.215,19 
(trêle-fitõ'S e dêZeSÉMÉ ff11, dLiZêfitóS ê quinze reais ê dêlêfibVe têntailos)/, 
para fins que indica e dá outras providências". Ato contínuo inicia-se o 
SEGUNDO EXPEDIENTE, quando o presidente faculta a palavra aos vereadores. Na 
tribuna, o ver. del. Joel Morais ao saudar a todos, diz de boatos de que levarão a 
fazer parte do município de Baturité as nossas comunidades de Bananeiras e Manga 
Açudinho. Mas trata-se de falácias populistas, sem fundamentação legal. Ressalta 
da importância de cuidarmos das nossas casas, do nosso povo, tendo mais atenção 
por estes, exaltando que está na hora de traçarmos nossos limites territoriais e cuidar,. 
de nossa gente. Por derradeiro, lamenta o fato das máquinas paradas na comunida0 
de Mazagão, onde deveriam estar cuidando das nossas estradas. Continuandci, o 
ver. Léo Boiadeiro parabeniza o ver. dei. Joel Morais pela passagem de seu 
aniversário e também aos trabalhadores rurais pelo dia em sua homenagem. Por 
mais, o ver. Leo Boiadeiro reforça o discurso do vereador dei. Joel Morais em relação 
aos limites territoriais e cuidados com o nosso povo. O vereador sManoer também 
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falando da questão, informa da realização da densidade demográfica e do senso, a 
serem realizados ainda este ano. Ressalta da necessidade de buscarmos cada cidadão 
do município, apesar de que, eleitoralmente, boa parte destas regiões comentadas 
vota em Baturité. Porém, precisamos nos mobilizar pra não perdemos mais ainda os 
nossos eleitores. O ver. Cleto enfatiza da importância do trabalho do IBGE para 
intervir nesta questão. De volta à fala, o ver. Manoel parabeniza à Secretaria da 
Assistência Social pelo movimento contra a exploração sexual infantil. E diz do dia 
Mundial do Desafio, dos trabalhos da semana, da parceria com a SOHIDRA. O ver. 
Cleto enaltece a fala do ver. Manoel, repassando as diversas ações realizadas no 
Município, e da importante participação da suplente de vereadora Marta Mendonça e 
de seu esposo Marcondes do Dedé. Em seguida, o ver. Júnior Lopes felicita os 
agricultores pelo seu dia, e, sobre a questão territorial, ressalta que há justiça para 
intervir em nossa defesa, além do IBGE, e tranquiliza a população sobre o assunto. 
O ver. del. Joel ressalta da importância de se conquistar a população com trabalhos 
em pro desta. O ver. Isaías saúda a todos e já registra a presença dos representantes 
do SISAR, presente nesta Casa, e comunica dos trabalhos realizados durante a 
semana, agradecendo a gestão por todo o apoio. Depois, discursa o ver. Félix, 
saudando aos presentes, felicita o ver. de!. Joe! Morais por seu aniversário e aos 
agricultores pelo dia em homenagem a estes. E volta a cobrar do calçamento da 
Lagoinha, pois está um atoleiro só, intransitável. Diz ainda da precariedade da 
iluminação pública. Fala da posição rebaixada do município, ante os mais pobres do bd,
Estado, dissertando que se fosse o grupo Queiroz e a FGTECH, que geram empregos 
para o Município, estaríamos ao Deus dará. Por derradeiro, parabeniza a gestão pelaÉ-
limpeza do Calçadão. Nesse instante, o presidente Prossegue com a presente Sessão,¡ 
regimentalmente, passando à ORDEM DO DIA, levando a discussão o Projeto 
Lei no 12/2022, da Prefeitura Municipal de Capistrano, que "Autoriza a 
Abertura de Crédito Especial ao vigente Orçamento do Município de 
Capistrano no valor de R$ 316.215,19 (trezentos e dezesseis mil, duzettos 
e quinze reais e dezenove centavos), para fins que indica e dá out s 
providências". O ver. Cleto, de imediato, e pelo fato da matéria s 
orçamentária, já solicita o envio do PL às Comissões, para estudo detalhad 
E informa que apenas está em atraso a Patronal. E que a gestão está 
angariando recursos para o FMSS. O ver. dei. Joe' ressalta dos recursos 
oriundos do governo federal, tendo Capistrano também como beneficiado. 
Diz da necessidade da matéria em comento e as demais que já tramitam 
nesta Casa, sejam deliberadas junto às Comissões, e da presença do diretor 
do FMSS. O ver. Manoel parabeniza ao ver. Cleto pela participação nas 
reuniões do FMSS e reforça de que a gestão está em atraso apenas com a 
Patronal, destacando que a mesma é quem mais tem colocado recursos no 
FMSS. Continuando, o presidente leva à votação a solicitação do ver. Cleto, 
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que recebeu 07 (sete) votos em favor (Manoel, Joel, Maurício, Isaías, Cleto, 
Léo e Félix) e 03 (três) votos contrários (Júnior Lopes, Vinícius e Nacélio). 
Assim, o presidente encaminha às Comissões para análise o referido PL no 
12/22. Dando continuidade, o presidente abre espaço para a tribuna popular, 
permitindo a fala ao senhor Bruno de Sousa Gomes, presidente da Associação do 
Marmoré, que explana a respeito do arcabouço jurídico do SISAR no município e sua 
importância. O ver. dei. Joel destaca da necessidade do debate da questão, 
ressaltando que foi essa discussão que faltou na Sessão passada, quando da entrada 
do PL que também tratou do SISAR no município, mas que não foi decidido pela 
maioria para o dito debate e entendimento do mesmo. E que, na verdade, faltou 
diálogo. Mas que pode ser repensado um novo PL, ante a necessidade da demanda 
deste serviço para as nossas comunidades. O ver. Manoel reforça da demanda e da 
necessidade de ser dado entrada a um novo PL a ser votado. Os vereadores Cleto e 
Isaías reforçam da fundamental importância do SISAR no município, ressaltando que 
o PL foi rejeitado, semana passada, por pura birra política. Em seguida, fala a senhora 
Gioconda, conselheira do SISAR, que também trata do arcabouço jurídico do SISAR, 
da parceria e a importância destes nas comunidades rurais do município e se coloca 
à disposição para maiores esclarecimentos. O ver. Nacélio, diante do debate, justifica 
o motivo de ter pedido, na última Sessão Ordinária, a dispensa de Parecer do citado 
PL, que trata do SISAR, justificando a tamanha importância e necessidade do mesmo. 
Em seguida, a Conselheira do SISAR responde a diversas perguntas dos vereadores 
em relação à gestão do sistema autossustentável e agradece pela oportunidade. Os 
vereadores agradecem aos participantes da tribuna pelos esclarecimentos. Logo 
após, verificando que nada mais havia a tratar, o presidente declara encerrada a 
presente Sessão Ordinária, antes, marcando a próxima para quarta-feira, 01 de 
junho de 2022. 
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