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Sessão Ordinária no 33/2022 

Ata da 33a (trigésima terceira) Sessão Ordinária do 20 Período Legislativo do ano 
e 2022, da Câmara Municipal de Capistrano, estado do Ceará, antecipada a pedido 

do Poder Executivo, por ofício, em caráter de urgência, tendo em vista a 
importância da votação à Emenda da Lei Orgânica. Aos 12 (doze) dias do mês de 
setembro do ano em curso, às 09h, no paço Legislativo Ver. Adarias Lopes de 
Souza, onde se realizou a presente Sessão Ordinária, sob a presidência do vereador 
Alitônio 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 10 secretário, de acordo com o artigo 44 da Lei Orgânica 
municipal é iniciado o PRIMEIRO EXPEDIENTE, constando a leitura da seguinte 
matéria: Mensagem no 25/2022, que trata da Proposta de Emenda no 

/2022, do Poder Executivo, que altera o art. 248 da Lei Orgânica do 
Município, e dá outras providências. Ato contínuo inicia-se o SEGUNDO 

PEDIENTE, quando o presidente faculta a palavra aos vereadores. Com a fala, 
ao fazer uso da tribuna, o ver. dei. Joel Morais ao saudar a todos, lamenta do 
descaso da gestão atual para com a limpeza pública de nossa cidade, conhecida, 
hoje, como a cidade mais suja da região do Maciço. Diz da invasão de urubus, nas 
proximidades da igreja Matriz, por conta da falta da coleta do lixo, apesar do 
grande investimento e despesas para a dita coleta, mas que não se vê o trabalho 
realizado. E, no ato, solicita junto ao prefeito que o mesmo renuncie ao seu 
mandato, pois o mesmo é uma vergonha para o município. Pois o prefeito, além de 
perseguidor, é incompetente. Pede que ele tenha vergonha na cara; que renuncie e 
deixe o governo nas mãos do seu vice-prefeito, que, apesar da mesma linhagem, 
tem mais experiência. Em sua vez, o ver. Manoel, ao saudar a todos, agradece aos 
vereadores que estiveram com ele, ontem, em Cajuás e Serra do Vicente. Quanto à 
fala do ver. dei. Joel Morais reconhece que ele tem razão, em parte, mas que os 
urubus estão em várias cidades, não só em Capistrano, não foi o prefeito quem os 
trouxe. Quanto à questão de mandato cassado, uma ação da oposição, que perdeu 
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a eleição. Vamos reconhecer que perderam, e trabalhar para 2024, mas deixem o 
homem trabalhar. E que a maioria dessas falas é fake News. O ver. Maurício 
Macêdo indaga ao ver. Manoel sobre o Carro Compacto para coleta de lixo, que 
tinha contrato com o município, no ano passado, e que já não se encontra mais no 
município. O ver. Manoel responde que não sabe o que aconteceu, mas acredita 
que a questão seja entre a empresa e o município. No uso da palavra, o ver. Félix 
saúda a todos, reforça da questão dos urubus, e diz das festas da Padroeira, da 
beleza do desfile, de todos os envolvidos, felicita a Igreja pela organização. Mas 
reconhece que o município não tem estrutura para a grandeza dessas festas. 
Infelizmente a cidade não evolui. Diz da falta de estrutura física, da insegurança, 
reconhece ainda a falha não só da gestão, mas também da organização da festa. 
No uso da palavra, o ver. Cleto saúda a todos, parabeniza a gestão pelas festas, diz 
da boa apresentação das escolas, no desfile. Tece elogios a todos os envolvidos, 
pois foi uma linda e organizada festa. Quanto ao lixo, diz que somos o primeiro 
município com uma central de reciclagem de lixo, tecendo elogios ao senhor Iran, 
secretário do Meio Ambiente. Com a fala, o ver. Nacélio parabeniza a gestão e a 
comissão pelo início da Primeira Copa Capistranense, com muita gente presente, o 
comércio gerando renda. Diz da campanha política do seu grupo para com os seus 
candidatos, diz das ações da semana. De volta à fala, o ver. dei. Joel diz que os 
vereadores não entenderam a sua afirmação. Pois ele não acusou o prefeito de 
trazer urubus para a cidade, apesar de ele ser uma carniça, está a dizer que não 
estão fazendo a coleta do lixo. E que o debate é bem mais profundo. O ver. Isaías 
saúda a todos e diz da organização da festa da Padroeira, da tranquilidade dos 
festejos, reconhece da necessidade de maior e melhor organização. Lamenta certas 
calúnias sofridas pelos opositores, mas que responde com muito trabalho. E lembra 
de que só se joga pedra em árvores que dão frutos. Afirma que a oposição é uma 
vergonha, pois a mesma deve ser feita com projetos, com trabalhos, e não falando 

e urubus. Quanto à renúncia do prefeito, daqui a dois anos haverá nova eleição e, 
quem vai decidir é o povo e não o que a oposição deseja. Diz da simplicidade do 
prefeito e que parece que a oposição tem é inveja. E que mostrem trabalho e não 
fiquem apenas em falácias. Diz dos trabalhos da semana, em busca de recursos pra 
o povo. O ver. Vinícius parabeniza à população de Capistrano pela bela festa da 
Padroeira, evento tranquilo, assim como à secretária Mirlla Cunha e a todos os 
envolvidos na organização do desfile. Voltando-se ao ver. dei. Joel Morais, cobra 
dos refletores por ele prometidos, assegurando que ele está aguardando para pagar 
ao eletricista, como ficou acordado, já há algumas semanas, mas que, até hoje, 
esses refletores não chegaram. O ver. Maurício intercede em resposta, quando o 
ver. Vinícius solicita que o mesmo espere pela conclusão de sua fala, ao tempo que 
o chama de "babão do Joel Morais". Nesse momento, todos riem, como um 
momento de distração e brincadeira entre as partes. No ato, o ver. dei. Joel Morais 

,85) 3326-1393 CNPJ O) 1 3 810/0001-02 Travessa Miguel Ferreira t ini SN carnaracapistrano.ce.gov 

CGF 06920429-2 Ima CF P 62.748-000 - Capistrano - Ceará carnaracapistrano,nmail.com 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

solicita a fala e reconhece que o ver. Vinícius está certo em sua cobrança, pois 
realmente ele se comprometeu a adquirir os citados refletores. Porém, explica que 
ele tem mais de dez refletores, mas que não são de Leds, porém, ele prefere doar 
refletores com diferenciação em Led, por serem melhores e mais econômicos. E 
garante que hoje mesmo um taxista estará trazendo para que ele cumpra com a 
sua promessa. Continuando, o presidente prossegue com a presente Sessão, 
regimentalmente, passando à ORDEM DO DIA, levando à discussão a 
Mensagem no 25/2022, que trata da Proposta de Emenda no 25/2022, do 
Poder Executivo, que altera o art. 248 da Lei Orgânica do Município, 
supramencionada e defendida pelo ver. Manoel. Logo após, posta em 
votação, segue a votação em segundo turno, que recebeu aprovação por 
unanimidade. Logo após, verificando que nada mais havia a tratar, o presidente 
declara encerrada a presente Sessão Ordinária, antes, marcando a próxima para 
quarta-feira, 21 de setembro de 2022. 
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