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Sessão Ordinária no 35/2022 

Ata da 35a (trigésima quinta) Sessão Ordinária do 20 Período Legislativo do ano de 
2022, da Câmara Municipal de Capistrano, estado do Ceará. Aos 26 (vinte e seis) 
dias do mês de setembro do ano em curso, às 9h, 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, Joei 
da Silva Morais, Manoel de Freitas Viana e Pedro Gonçalves de Queiroz. 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, 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 das ações do município, a exemplo da chegada do tão 
sonhado asfalto, para diversas localidades municipais, além do que está por vir. 
Agradece às autoridades que contribuíram para tanto. Destacando a importância 
deste asfalto, especialmente para a Serra do Vicente, diante da necessidade 
daquela comunidade, quando o transporte de alimentos, lá produzidos, se faz tão 
necessário. Depois, fala o ver. Nacélio, reforçando o comentário do ver. Cleto, 
enfatizando da satisfação e do benefício pelo povo. Agradece ao ver. Pedro Miguel 
pela doação de algumas arandelas e pela parceria. Prosseguindo, o ver. del. Joel 
Morais ao saudar a todos, parabeniza a iniciativa do ver. Vinícius Saraiva por 
solucionar a questão da iluminação da Quadra da comunidade de Carqueja; 
Comenta das questões voltadas aos cadastros do Garantia Safra, em Capistrano, 
repudia a ação de alguns presidentes de Associações do município, que usam do 
período eleitoral para promover reuniões comunitárias, onde convocam as pessoas, 
e, estas, se deparam com os cabos eleitorais dos candidatos a deputados apoiados 
pelo prefeito. Inclusive, cita o caso ocorrido na comunidade de Riacho do Padre, 
quando a cidadã Roseana, ao chegar ao local da reunião, deparou-se com o Dr. 
Weyber Queiroz e toda corriola, pedindo votos para os candidatos a Deputados 
Federal e Estadual, Domingos Neto e Evandro Leitão, sendp, cadastro clëixado para 
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depois. Repudia tais medidas, um artifício pouco republicano. Reforça da seriedade 
do Programa Garantia Safra, solicitando respeito aos trabalhadores rurais. E 
comunica do seu ofício ao Ministério Público de Capistrano, solicitando fiscalização 
em relação aos cadastros do citado Garantia Safra. Ressalta um caso de rejeição de 
cadastro da esposa de um servidor público municipal, alegando que este é 
assalariado. Porém, perante á Lei que trata do Garantia Safra, não há esta 
proibição. Assim, requer fiscalização rigorosa quanto à obtenção do Garantia Safra. 
No uso da palavra, o ver. Félix saúda a todos, agradece ao prefeito pela realização 
do asfalto da Lagoinha, mas que o pedido se estendeu também para as áreas com 
calçamento não concluído daquela comunidade. Parabeniza pelo asfalto da Serra do 
Vicente, solicitando que seja até a chegada da ponte. E que seja feito a parte da 
piçarra. Deseja que o pleito eleitoral seja repleto de paz e respeito para todos. O 
er. Manoel saúda a todos e, em relação à fala do ver. del. Joe' ratifica que os 

cadastros do Garantia Safra são sempre realizados durante os meses de agosto a 
outubro. Diz da seriedade do trabalho voluntário dos presidentes das Associações, 
assim como da seriedade do citado Programa. Diz da necessidade de cuidado com 
denúncias, pois estas podem afetar o programa. Aparteando-o, o ver. dei. Joel 
Morais afirma não se tratar de denúncia, mas de solicitação de fiscalização, 
justamente para que a coisa seja feita na forma correta e justa. Ressalta que esta é 
a sua intenção. Continuando com sua fala, o ver. Manoel apresenta os trabalhos 
asfálticos a serem executados nas ruas da sede do município, durante a semana. 
Solicitando um aparte, o ver. Félix ressalta que a Travessa Mazagão e a Rua José 
Daniel são pedidos feitos por ele. O ver. Manoel conclui sua fala dizendo das 
diversas ações realizadas pelo poder Executivo, assim como do trabalho deste 
Legislativo. Conclama a população a se fazer presente no pleito eleitoral que se 
aproxima, usando do seu legítimo poder, que é o voto. Reforçando o discurso do 

,ver. Manoel, o ver. Cleto diz da reestruturação do município, destacando a boa 

Wç vontade do prefeito. De volta à fala, o ver. Félix Araújo solicita, verbalmente, a 
construção de três quebra-molas na Rua da Lagoinha, à qual foi asfaltada. Em sua 
vez, o ver. Isaías, ao saudar a todos, dia da reunião com os representantes 
políticos, ocorrida em sua comunidade, tratando de melhorias para os moradores. 
Tece elogios a uma oposição quando é bem feita, e parabeniza ao candidato a 
Deputado Estadual, Abreu de Capistrano, por ter conseguido uma Emenda 
Parlamentar para a área da saúde, no valor de 150,000 (Cento e Cinquenta Mil 
Reais). Assim, diz da aproximação das eleições, pedindo uma política limpa e 
reconhecedora daqueles que merecem receber os votos de nossa população. No 
uso da palavra, o ver. Vinícius Saraiva saúda a todos, e agradece ao governo do 
Estado e aos seus deputados representantes pela realização das citadas obras 
Parabeniza também ao prefeito, ao passo que reconhece ser mais que a obrigação 
deste, pois faz parte do seu trabalho. Continuando, o presidente prossegue com a 
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presente Sessão, regimentalmente, passando à ORDEM DO DIA, levando a 
discussão o supracitado Requerimento Verbal do ver. Félix Araújo que 
justifica o seu pedido. O ver. Manoel reforça da necessidade dos ditos 
quebra-molas. Na oportunidade, o ver. Vinícius sugere que sejam quebra-
molas no modelo mais largo (faixa elevada), pra evitar que os motoqueíros 
pulem por cima destes. Posto em votação, o citado Requerimento Verbal 
recebeu aprovação unânime. Em seguida, verificando que nada mais havia a 
tratar, o presidente declara encerrada a presente Sessão Ordinária, antes, 

arcando a próxima para quarta-feira, 05 de outubro de 2022. 

Antônio Adriano Araújo de Queiroz 
Presidente 
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att,t, 
Pedro Gonçalves de Queiroz 
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