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Sessão Ordinária no 36/2022 

Ata da 36a (trigésima sexta) Sessão Ordinária do 20 Período Legislativo do ano de 
2022, da Câmara Municipal de Capistrano, estado do Ceará. Aos 05 (cinco) dias do 
mês de outubro 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 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, constando a leitura da seguinte 
matéria: Mensagem n° 026/2022, seguida do Projeto de Lei n° 026/2022, da 
Prefeitura Municipal de Capistrano, que "Estima a Receita e Fixa Despesa do 
Município de Capistrano para o Exercício Financeiro de 2023". Ato contínuo inicia-

o SEGUNDO EXPEDIENTE, quando o presidente faculta a palavra aos 
vereadores. Com a fala, o ver. Júnior Lopes ao saudar a todos, felicita ao recém-
eleito Deputado Estadual, Felipe Mota, destacando que o mesmo é o primeiro 
deputado capistranense. Parabeniza também o Deputado Federal Domingos Neto 
por sua reeleição, assim como da grande vantagem de votos no Primeiro Turno, 
para o ex-presidente Lula. Depois, fala o ver. Cleto, que, saudando a todos, 
parabeniza aos deputados que tiveram êxito, agradecendo de forma especial ao 
prefeito Júnior Saraiva e toda sua equipe pelo brilhante trabalho à frente desta 
campanha. Quanto ao governador eleito, este fará o governo para todos. Reforça 
da eleição do Deputado Felipe Mota, nosso conterrâneo. Diz ainda de alguns 
momentos tristes, pois um candidato eleito não pode ter sentimento de vingança, 
um discurso de ódio, pois, após o pleito, o candidato eleito é para todos. No ensejo, 
o presidente também felicita ao senhor Felipe Mota por sua eleição. „No uso da 
palavra, o ver. Vinícius Saraiva saúda a todos, e agradece a Deus pev tudo ter 
acontecido em paz, de ambos os lados. Parabeniza aos seus candidato eleitog a 
Deputados Estadual e Federal: Evandro Leitão e Domingos Neto. Parabeni a toda 
equipe envolvida neste trabalho, juntamente com o prefeito Júnior Saraiva icita 
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ainda ao candidato eleito Felipe Mota, por ser o primeiro deputado eleito do 
município, parabeniza aos eleitos governador Elmano de Freitas e o senador Camilo 
Santana. Ressalta do seu desejo de vitória do candidato a presidente Lula, no 
Segundo Turno, assim como agradece ao senhor Namim, ex-presidente deste 
Legislativo, por seu devoto trabalho em busca de votos para o eleito governador 
Elmano de Freitas. Com a fala, o ver. Nacélio saúda a todos e faz seus 
agradecimentos e parabeniza as comunidades de Marmoré, Buenos Aires, e Abelha 
pela votação do seu candidato a Deputado Estadual, De Assis Diniz, ressaltando sua 

- -sempre maioria de votos, em Marmoré. Já dizendo da importância de que outros 
candidatos que obtiveram votação expressiva naquela comunidade, a exemplo do 
candidato a Deputado Estadual, senhor Firmo Camurça, se voltem em busca de 
ajudar os moradores da mesma. Inclusive, ele mesmo irá solicitar essa ajuda. E 
finaliza sua fala agradecendo a todos que contribuíram com os trezentos e trinta e 
cinco votos creditados ao seu supramencionado candidato. Em sua vez, o ver. 
Isaías, ao saudar a todos, parabeniza a todos pelo êxito em seus trabalhos nesta 
campanha eleitoral, ao conterrâneo Felipe Mota. Agradece e parabeniza ao prefeito 
Júnior Saraiva que obteve expressiva votação para os seus candidatos, o que 
mostra o seu trabalho em nosso município e seu apoio oriundo da população. 
Agradece ainda a todos que estiveram ao seu lado, a exemplo de sua comunidade e 
de sua esposa Madalena, na corrida em busca de votos para os seus candidatos a 
deputados. Ressalta que o município estará bem representado, pois foram muitos 
candidatos eleitos, com o apoio local. No uso da palavra, o ver. Félix saúda a todos, 
ar adece as pessoas que estiveram com ele e seu candidato nesta campanha; 
esperando em Deus que o seu candidato eleito, Felipe Mota se disponha a ajudar ao 
nosso município, pois foi promessa dele. Assim como todos que foram votados 

ffir também pensem desta forma, ante a necessidade de nossa cidade. Essa é a hora 
de trabalharmos por nosso município. Nesse instante, o ver. Vinícius se manifesta, 
convocando a todos os colegas vereadores para, a partir de janeiro do ano 
vindouro, buscarem, juntos, um diálogo com o eleito governador do Ceará, Elmano 
de Freitas, no intuito de angariar melhorias para Capistrano. O ver. Cleto enaltece a 
importância desse trabalho e da cobrança das citadas melhorias para o nosso povo. 
Parabeniza ao seu irmão Namim, um guerreiro na busca de votos para os seus 
candidatos. No uso da palavra, o ver. Manoel saúda a todos, agradece à população 
capistranense pelo apoio aos seus candidatos, e felicita aos demais eleitos, assim 
como ao governador Elmano, o que traz possibilidades de avanços para o nosso 
município. Agradece de forma especial à comunidade de Cajuás pelo apoio. Assim 
como à gestão que também muito apoiou. Agora, é eleger ao Lula como presidente 
para que melhore ainda mais para a nossa população. Prosseguindo, o ver. Dei. 
Joel Morais no uso da tribuna saúda a todos, e diz da alegria pelo sucesso obtido 
pelos candidatos Firmo Camurça (Dep. Estadual) e André Figueiredo (Dep. F deral), 
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que receberam o seu apoio, neste pleito eleitoral. Porém, essa votação recebeu o 
apoio de diversas pessoas, citando várias delas, a exemplo do ver. Maurício e do 
ex-vereador e presidente desta Casa, senhor José Adhail. Cita ainda a população e 
representantes das tantas comunidades, onde sempre foram muito bem recebidos 
e votados. Felicita aos demais candidatos eleitos, nas esferas estadual e federal, 
ressaltando da importância desta ação para futuros trabalhos em prol de nosso 
município. No mais, destaca a serenidade durante a realização do pleito. Parabeniza 
o eleito governador Elmano de Freitas, assim como ao senador Camilo Santana, 
desejando-lhes sucesso e que os mesmos olhem por nosso município. E, na esfera 
federal, declara seu apoio a Bolsonaro, no Segundo Turno. Continuando, o 
presidente prossegue com a presente Sessão, regimentalmente, passando à 
ORDEM DO DIA, encaminhando junto às Comissões competentes para 
análise, o Projeto de Lei n° 026/2022, da Prefeitura Municipal de Capistrano, que 
"Estima a Receita e Fixa Despesa do Município de Capistrano para o Exercício 
Financeiro de 2023". Em seguida, verificando que nada mais havia a tratar, o 
presidente declara encerrada a presente Sessão Ordinária, antes, combinando de 
informar, a tempo hábil, da marcação da próxima, haja vista o feriado de Nossa 
Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que ocorrerá na quarta-feira que vem. 

Anta io Adriano Araújo de Queiroz 
Presidente 
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