
CÂMARA MUNICIPAL DE 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO 

Ata n° 26/2022. 

Sessão Ordinária no 26/2022 

e 

Ata da 26a (Vigésima sexta) Sessão Ordinária e de Encerramento do 10 Período 
Legislativo do ano de 2022, da Câmara Municipal de Capistrano, estado do Ceará. 
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho do ano em curso, às 18h, no paço 
Legislativo Ver. Adarias Lopes de Souza, onde se realizou a presente Sessão 

rdinária, 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, 
uando o ver. Félix Araújo oferece a oração em intenção da recuperação do senhor 

Cristiano Maciel de Queiroz (Negão), ex-presidente desta Casa, que se encontra 
internado. 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: 
Mensagem e Projeto de Lei no 015/2022, do Poder Executivo que "Institui 
a Política Municipal de Proteção Animal e dá outras providências"; 
Retificação do Projeto de Lei no 016/2022, do Poder Executivo que 
"Concede Reajuste e Fixa o Piso Salarial e o Vencimento Básico dos 
Profissionais Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às 
Endemias do Município de Capistrano, e dá outras providências"; 
Mensagem e Projeto de Lei no 005/2022, do Poder Legislativo, que "Dispõe 
sobre Denominação de Logradouro Público que indica e adota outras 
providências"; Proposição no 024/2022, de autoria do ver. Vinícius 
Saraiva, Espécie Requerimento, ao Poder Executivo, solicitando a 
"Disponibilização de uma Sala no Centro de Educação Rural — CERU, da 
Comunidade de Pesqueiro, para a Serventia de Gabaritado Profissional de 
Educação Física Ministrar Aulas de Jiu-Jitsu, bem como outras Modalidades 
que se fizerem necessárias". Proposição no 025/2022, de autoria do ver. 
Isaías Xavier, Espécie Requerimento, ao Poder Executivo, que Inclua a 
Pavimentação Asfáltica da Vila da Comunidade de Boqueirão I no Programa 
Sinalize 2022. Ato contínuo inicia-se o SEGUNDO EXPEDIENTE, quando o 
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presidente faculta a palavra aos vereadores. Com a palavra, o ver. dei. Joel Morais 
saúda a todos, relata a alegria com a presença dos ACM e Agentes de Endemias, 
retorna a insistir junto ao poder público, da necessidade de abraçar a cultura no 
município, sendo esta, cidade com muitos talentos, cultura e tradição, a exemplos 
do sanfoneiro Chico Justino e do saudoso Sebastião Chicute. Lamenta a falta de 

Me apoio da administração para com a nossa cultura, ao passo que registra a sua 
indignação a tanto. Empás, o ver. Manoel registra a sua ida à CAGECE, juntamente 

P/-Com os colegas Cleto e Nacélio, pleiteando a aquisição de um veículo para prestar 
serviço ao município. Ainda estiveram na Secretaria de Esportes, à busca de 
materiais, mas não obtiveram sucesso, por conta da Lei Eleitoral, que proíbe 

(p
,, doações neste período e relata algumas visitas nas comunidades do município. 

também por esta pasta. O ver. Cleto cumprimenta a todos, e ratifica a fala do 
Sobre a cultura, felicita a senhora Mirlla Cunha pelo compromisso de responder 

vereador Manoel quanto à visita à CAGECE e acordos fechados, através do senhor 
144/ -Helder Cortez. Com a vez, o ver. Félix ao saudar a todos, tece elogios à secretaria 

de Obras por ter atendido ao seu pedido em relação ao conserto de um buraco na 
Rua Dona Videlina. E volta a dizer da situação do calçamento no bairro da 
Lagoinha, reclama da falta de iluminação pública do Bairro Cidade Nova. Ressalta a 
vergonhosa realidade da estrada do Pesqueiro. Posteriormente, o ver. Isaías ao 
saudar a todos, felicita aos ACM E Agentes de Endemias, já adiantando seu 
favoritismo à matéria. De volta à fala o ver. Félix relata a situação vergonhosa do 
matagal e lamaçal do Conjunto Boa Esperança, ante o descaso. Continuando, o 
presidente prossegue com a presente Sessão, regimentalmente, passando à 
ORDEM DO DIA, levando a discussão o Projeto de Lei no 016/2022, do 
Poder Executivo que "Concede Reajuste e Fixa o Piso Salarial e o 
Vencimento Básico dos Profissionais Agentes Comunitários de Saúde e dos , 
Agentes de Combate às Endemias do Município de Capistrano, e dá outras 

(,-
providências"; quando de imediato o ver. Félix solicita a dispensa de 
parecer do referido PL. O ver. Cleto tece elogios ao PL e à sua ratificação. 
Seguido do ver. Manoel, que faz o mesmo, dizendo da importância de 
darmos as mãos, especialmente neste ano, quando da realização do Senso, 
quando já pede mais atenção de todos para esta futura e importante ação. 
O ver. dei. Joel Morais externa o contentamento deste legislativo em 

â relação ao PL em discussão, ressaltando que o presidente da República 
abraçou a causa. Ademais, não é bondade do prefeito municipal, mas uma 
obrigação, oriunda da União. Parabeniza a todos pela conquista. Posta em 
votação, a dispensa de parecer supracitado, recebeu aprovação de todos. 
Depois, o presidente leva à votação o PL no 016/2022, que recebeu 
aprovação unânime. Em discussão o Projeto de Lei no 015/2022, do Poder 
Executivo que "Institui a Política Municipal de Proteção Animal e dá outras 
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providências"; De imediato, o ver. Cleto já solicita a dispensa de parecer do 
referido PL. Já o ver. dei. Joel Morais, também de imediato, mas na contra 
mão do ver. Cleto, e diante da relevância da matéria em pauta e por 
enxergar alguns dispositivos perante a leitura da mesma, solicita que a 
matéria seja enviada à Comissão competente (Constituição e Justiça), para 
estudo aprimorado. Os vereadores Manoel e Vinícius, devido á parte do PL 
ue trata da eutanásia, também se mostraram favoráveis à ida do PL à 

Comissão para algumas mudanças. Assim, como foi solicitada votação 
direta e ida à Comissão, o presidente decide por colocar em duas votações: 
se vai à Comissão ou se vota direto. A maioria decidiu pela comissão, 
sendo que o ver. Cleto decidiu pela votação direta. Desse modo, o 
presidente encaminhou o PL em comento à Comissão para modificações. 
P osseguindo, leva à discussão o PL no 005/2022, supracitado. O ver. 
Manoel defende a matéria, ante sua amizade ao homenageado e da sua 
significãncia e trabalho Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município. 
De imediato, o ver. Isaías solicita a dispensa do referido PL. O vereador 
Júnior Lopes comenta da importância da homenagem e de sua amizade 
com a família do saudoso Zenilton, inclusive, também solicita dispensa de 
parecer. O presidente pede que, caso todos concordem com os pedidos de 
dispensa de parecer, permaneçam como estão. E assim fizeram. Em 
seguida, posto em votação, o PL no 005/2022 recebeu aprovação unânime. 
Em debate a Proposição no 024/2022, de autoria do ver. Vinícius Saraiva, 
que faz a justificativa da matéria, agradecendo à secretária de Educação, 

,Mirlla Cunha, e ao Dil Souto, diretor da escola José Saraiva Sobrinho, pelo 
àpoio de ambos. O ver. Isaías parabeniza pela propositura e pela beleza e 
arte do esporte. Reforçado pelo vereador Manoel. Posto em votação, a 
propositura recebeu aprovação de todos os vereadores. Em debate a 
Proposição no 025/2022, de autoria do ver. Isaías Xavier, quando o autor 
faz a defesa da mesma, que, posta em votação, recebeu aprovação por 

animidade. Continuando, o ver. Félix Araújo solicita verbalmente ao 
executivo, a Equiparação de Salários dos Psicólogos, Fonoaudiólogos e 
Fisioterapeutas. Logo após, o ver. dei. Joel, devido às reclamações de 
populares de que o carro desta Câmara está sendo usado de forma 
particular, e, para evitar esse tipo de comentário e pra dar bom exemplo, 
solicita verbalmente, que seja providenciado a adesivação do veículo, 
colocando o símbolo deste Legislativo. A título de esclarecimento, o 
presidente diz que o uso do citado veículo é devidamente catalogado, com 
horário, destino e retorno preestabelecidos. Caso algum vereador faça o 
desvio destas normas, é de inteira responsabilidade de cada um. Mas 
considera interessante a questão da adesivação. O ver. Cleto Alves requer 

(85) 3326-1393 CNP) 02.313.830/0001-02 ri  Travessa Miguel Ferreira lima, 5/N 

CGF 06920429-2 Urna CEP 62,748-000 - Capistrano • Ceará o camaracapistrano.ce.gov.br 
camararapistrano-dgmaitcom 

3 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

verbalmente, junto ao Executivo, o envio de PL, Espécie Indicação a esta 
Casa, tratando do Reajuste da gratificação de Difícil Acesso aos servidores 
efetivos do município, que, mesmo sendo uma minoria de funcionários, 
está defasada, e, ainda perante do alto preço do combustível. 
Prosseguindo, o presidente leva a votação o Pedido Verbal do ver. Félix 
Araújo, acima apresentado, que recebeu aprovação unânime. Em seguida, 
coloca em votação a supracitada solicitação verbal do ver. Cleto Alves 
(inclusive, de imediato, o ver. Félix solicita a futura dispensa de parecer 
desta), quando a mesma recebeu aprovação de todos os vereadores. O ver. 
Manoel Viana solicita verbalmente, que sejam incluídos para o asfalto a 
estrada e Alto da Lagoinha, o Planalto II, a Travessa Mazagão até o 
Pirambu, Conjunto Boa Esperança, a localidade de Boqueirão e a entrada 
da Câmara e a Rua Mírian Estelía. Em seguida, o presidente convida ao senhor 
Paulo Aguiar, conselheiro tutelar, para fazer uso da tribuna popular. Ele saúda a 
todos, que veio tratar da realização da 4a Copa Master, no Estádio Municipal, com a 

-- participação de todas as comunidades. No ensejo, convida os nobres vereadores a ---- 
uma parceria e participação, a fim do patrocínio de duas partidas nas quais os 
portões serão abertos ao público. Os vereadores mostram-se favoráveis à proposta. 
Inclusive, o ver. Nacélio, presidente do citado evento esportivo, afirma que, caso 
cada vereador contribua com $100,00 (Cem Reais), ele repassará $400,00 
(Quatrocentos) Reais para a Quadrilha Riachão, a qual também está a solicitar ,01 ),,, 
ajuda para as despesas desta, e ele complementa do seu próprio bolso o pedido do 

1 senhor Paulo Aguiar, em prol da Copa Master. De volta à fala, o senhor Paulo 
Aguiar diz do Projeto "Só na Bola", na Areninha, toda terça e quinta feiras, dando 

„assistência às crianças daquela localidade e valorizando o esporte. Os vereadores 
demonstraram apoio á causa. O senhor Paulo Aguiar encerra sua fala agradecendo 

1 
a todos pela ajuda e boa vontade. Depois, a fala é permitida à senhorita Yasmirn, 
representante da quadrilha "Riachão", que agradece a todos pela compreensão a 
ajuda de custo. O ver. Cleto solicita verbalmente a Equiparação do salário dos 
motoristas. O presidente comunica que o pedido não pode ser atendido hoje, pois 
já foi encerrada a Ordem do Dia. Porém, é possível a realização de uma Sessão 

l er—E5draordinária para tratar da questão. Logo após, verificando que nada mais havia 
a tratar, o presidente declara encerrada a presente Sessão Ordinária e de 
encerramento do Primeiro Período Legislativo do ano em curso, desejando um feliz 
recesso a todos os colegas vereadores. 

Ant io Adriano Araújo de Queiroz 
Presidente 
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