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Sessão Ordinária no 34/2022 

Ata da 34a (trigésima quarta) Sessão Ordinária do 20 Período Legislativo do ano de 
2022, da Câmara Municipal de Capistrano, estado do Ceará. Aos 21 (vinte e um) 
dias do mês de setembro do ano em curso, às 18h, no paço Legislativo Ver. Adarias 
Lopes de Souza, onde se realizou a presente Sessão Ordinária, 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 Pedro Gonçalves de Queiróz. 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 10 
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 1° secretário, de acordo com o artigo 44 da Lei 
Orgânica municipal é iniciado o PRIMEIRO EXPEDIENTE, sendo verificado não 
haver matéria para o dia. Ato contínuo inicia-se o SEGUNDO EXPEDIENTE, 
quando o presidente faculta a palavra aos vereadores. Com a fala, o ver. Cleto 
Alves ao saudar a todos, diz dos preparativos para o asfalto da Serra do Vicente, e 
fala também da bela carreata realizada com os seus representantes/candidatos 
políticos, na esperança de saírem vencedores no próximo dia dois de outubro. 
Depois, fala o ver. Maurício, parabenizando ao ex-presidente desta Casa, o senhor 
Namim, por sua coragem e força de vontade ao se assumir apoiador do candidato 
do PT a governador do Estado, Elmano de Freitas. No uso da palavra, o ver. Félix 
saúda a todos, reafirma a fala do ver. Cleto em relação à beleza da carreata, 
apesar de alguns imprevistos. E voltando-se às cobranças populares, diz ter sido 
p ocurado por algumas pessoas sobre o abandono do calçadão e do campo da Rua 
do Trilho, espaço de lazer daqueles moradores. Diz do esgoto da Videlina, da 
-estrada dos Cajuás, considerando uma vergonha a situação da mesma, que tá 
virando uma vereda. Mas ressalta que tá chegando o dia da eleição e a decisão está 
nas mãos do povo. O ver. Manoel saúda a todos e parabeniza aos vereadores pelo 
ato de fiscalizar e visitar as comunidades. Mas reconhece que tem trabalho 
realizado nessas localidades. E faz esclarecimentos sobre futuras obras na 
comunidade de Cajuás. Prosseguindo, o ver. dei. Joel Morais ao saudar a todos, 
informa da criação de uma Associação para o cultivo da maconha, na comunidade 
de Santo Antônio, tendo como presidente d sta Associação o ex-vereador 3onas 
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Lima. Afirma considerar o assunto um tanto polêmico e novo para a nossa 
comunidade. É sabido da existência desse tipo de associação, para fins medicinais, 
mas sabemos também do mau uso desta planta para fins ilícitos. Assim, o tema 
levanta polêmica. Logo, sugere junto a este Parlamento a convocação do senhor 
lonas Lima para trazer maiores explicações para a sociedade sobre a citada 
iniciativa. Inclusive, o próprio Jonas Lima se mostrou interessado para as ditas 
explicações. No ato, faz a entrega dos refletores para a Quadra da Carqueja da 
Inês, como prometido para o vereador Vinícius, que ficou certo da instalação destes 
refletores. Ainda, agradece à população da Carqueja dos Sabinos pela 

déL receptividade, durante um encontro naquela localidade. Da mesma forma que 
aconteceu na comunidade de Novas Passagens. E convida a todos para a carreata 
no próximo sábado, dia vinte e quatro, contando com a presença de seus 
candidatos políticos. Em sua vez, o ver. Vinícius, ao saudar a todos, num momento 
de descontração, diz do orgulho pelo trabalho de aquisição dos dois refletores por 
parte do ver. dei. Joel Morais. No uso da palavra, o ver. Nacélio saúda a todos, e 
apresenta diversas ações da parte da gestão, nas várias comunidades. Fala 
também de seus candidatos políticos e da ação destes. O ver. Isaías saúda a todos 

/ e também tece elogios à citada carreata realizada. E informa da conclusão da 
Passagem Molhada da comunidade de Boqueirão. Fala do incentivo da gestão ao 
esporte. Agradece ao secretário de Obras pela aquisição dos tambores de lixo. 
Continuando, o presidente prossegue com a presente Sessão, regimentalmente, 

/1*----verificando que nada consta para a ORDEM DO DIA. E, verificando que nada mais 
havia a tratar, o presidente declara encerrada a presente Sessão Ordinária, antes, 
marcando a próxima para segu da-feira, 26 de setembro de 2022. 

onio Adriano Araújo de Queiroz 
Presidente 
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