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Ata n° 37/2022 

Sessão Ordinária no 37/2022 

Ata da 37a (trigésima sétima) Sessão Ordinária do 20 Período Legislativo do ano de 
2022, da Câmara Municipal de Capistrano, estado do Ceará. Aos 10 (dez) 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: 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, deixando de comparecer o vereador Maurício 
Alves de Macêdo. 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: Proposição n° 32/2022, 

V- Espécie Requerimento, do vereador Francisco Nacélio da Silva Lima, requerendo 
junto ao Poder Executivo, Uma Sala para Utilização como Centro Comunitário da 
Comunidade de Marmoré. Proposição n° 33/2022, Espécie Requerimento, do 
vereador Manoel de Freitas Viana, requerendo junto ao Poder Executivo, a 
construção de Bueiros nas comunidades de Mazagão e Cajuás; a Reforma do 
Calçamento que liga o Cajuás de Baixo ao de Cima, assim como a Construção de 

ffn Uma Passagem Molhada, chamada "Piso Morto", também na comunidade de 
Cajuás. Proposição n° 34/2022, Espécie Requerimento, do vereador Joel da Silva 
Morais, requerendo junto ao Poder Executivo, a construção de Duas Lombadas 
(Ondulação Transversal), na Rua Luiz Rufino, no Centro da Cidade, com o 
objetivo de melhorar o Trânsito e prevenir acidentes. Ato contínuo inicia-se o 
SEGUNDO EXPEDIENTE, quando o presidente faculta a palavra aos vereadores. 
Com a fala, o ver. Nacélio Lima, no uso da Tribuna, saúda a todos, e comunica da 
Cassação de seu Mandato de Vereador, ressaltando não ter sido sua culpa, mas sim 
por erro do Partido e através de denúncias. Deseja boa sorte aos colegas 
vereadores que irão concluir seus mandatos, assegurando que o seu trabalho em 
prol da população continua, ainda que de forma reduzida. Fala de suas diversas 
ações semanais, agradece às muitas pessoas que se mostraram solidária à perda 
de seu mandato, e já pede que estas lhes confie o voto, em 2024, pois el voltará a 
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disputar uma vaga nesta Casa Legislativa. Reafirma da continuidade de seu 
trabalho e das cobranças que fará aos candidatos eleitos que obtiveram votos em 
sua comunidade. Diz da alegria e satisfação pelo tempo que esteve vereador nesta 
casa e das amizades conquistadas. Nesse instante, o presidente Adriano Queiroz 
agradece, em nome desta Casa, ao ver. Nacélio, por sua participação e por seu 
trabalho. Assegurando que ele sai muito maior do que quando entrou neste 
Legislativo. È sabido que a sua saída não foi por ilegalidade do mesmo, mas por 
uma situação ocorrida, que foi denunciada. Mas que, infelizmente resultou na saída 
dele, assim como do ver. Maurício Macêdo. Lembra de que ele próprio sofreu três 
processos de denúncias, mas que, graças a Deus, venceu. Deseja que o ver. 
Nacélio consiga retornar a esta Casa, no próximo pleito eleitoral municipal. Depois, 
fala o ver. Cleto, que, saudando a todos, apresenta sua solidariedade e tristeza pelo 

orrido ao ver. Nacélio, reforçando da satisfação de ter trabalhado ao seu lado e 
diz da esperança de seu retorno, e ainda mais forte. No uso da palavra, o ver. 
Vinícius Saraiva saúda a todos, e expressa seus sentimentos ante a causa em 
questão. Ressalta da sua amizade com o ver. Nacélio, diz de sua tristeza pela perca 
de seu mandato, assim como em relação ao ver. Maurício Macêdo, duas pessoas de 
sua estima. Assegura que fica à sua disposição e que acredita no seu retorno ainda 
mais fortalecido. E que ele tem representação nesta Casa, pois está à sua 
disposição, no que ele precisar. Prosseguindo, o ver. Dei. Joe' Morais no uso da 
tribuna saúda a todos, registra a ausência do vice-presidente, Maurício Macêdo. 
Afirma ser uma noite de tristeza diante da ocorrência, faz uma espécie de crítica à 
egislação eleitoral que obriga aos partidos o percentual de gêneros. Ressaltando 
ser inegável que vivemos em uma sociedade machista, que muitas vezes afasta das 
mulheres o pleito a cargos eleitorais. Logo, não é fácil arrecadar 30% (trinta por 
cento) de gênero para concorrer às eleições. Ocasionando registros de várias 
fraudes quanto à cota de gêneros, fraude esta causada por uma obrigação imposta 
por esse sistema eleitoral atrasado. Lembrando de que as políticas públicas em 
favor das mulheres devem vir de baixo para cima, como formas alicerçadas. 
Citando diversos exemplos das citadas políticas públicas. Volta a dizer da tristeza 
pela perda dos colegas em seus mandatos. Ressalta ainda das diversas denúncias 
que ele também sofreu e que não se manifestou contra os colegas. Afirma está 
tranquilo, de alma lavada e consciência limpa de que ele nada fez contra os seus 
colegas. Culpa o sistema partidário, assim como a presidência dos partidos 
políticos, que não tiveram o aparato político. Reafirma ser a questão lamentável. 
No uso da palavra, o ver. Félix saúda a todos, diz do triste dia de hoje, 
apresentando sua solidariedade aos colegas pela perda de seus mandatos. No uso 
da palavra, o ver. Manoel saúda a todos, também diz do momento de tristeza, 
relata do sério e forte trabalho do ver. Nacélio, criticando os que fizeram a 
denúncia, pois, de acordo com o seu entendimento, o intuito dessas pessoas más é 
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apenas de prejudicar ao avanço do município. Ressaltando também da rigidez da 
justiça eleitoral quanto à cota de gêneros. Porém, acredita na volta do ver. Nacélio, 
afirmando que o mesmo contará com o apoio de muitos para que o seu trabalho 
não pare. O ver. Nacélio agradece a todos os colegas pelo ato solidário à sua 
pessoa. Prosseguindo, o ver. Dei. Joe! Morais ao afirmar que o ver. Manoel, mesmo 
não citando nomes, está a falar do seu amigo Alexandre Távora, acusando-o. 
Assim, fala em sua defesa, ante ao seu caráter, competência e honestidade. E, 
apesar do momento difícil, pede que o mesmo seja respeitado, pois ele tem 
história. O ver. Manoel ressalta não ter citado o nome de ninguém, mas que é fato 
o que aconteceu e que só prejudica ao município. E que nada tem contra o citado 
cidadão. Até porque, ele se referiu a ele, mas a toda uma coligação. Logo após, se 
manifesta o ver. Pedro Miguel, que, voltando-se ao ver. Nacélio, diz que o mesmo 
está perdendo um mandato, mas que sua vida segue. Apresentando bastante 
sentimento à sua perda, conclama aos colegas vereadores à retirada de 10% (dez 
or cento) de seus proventos para doação ao ver. Nacélio, pois sabe não ter sido 

fácil a luta do colega para chegar a ser eleito. E já afirma que, em 2024, como não 
pretende concorrer a uma nova cadeira neste Legislativo, estará à disposição para 
ajudá-lo a se eleger novamente vereador de Capistrano. Emocionado, diz que sua 

tenção era de futuramente eleger o seu amado filho, que Deus levou. Assim, se 
dispõe a ajudar a este amigo. Nesse instante, o mesmo é bastante ovacionado. Em 
seguida, o ver. Isaías saúda a todos, parabeniza à equipe do PSF (Programa Saúde 
da Família) do Boqueirão, em nome da enfermeira Rosilene, pela festa realizada em 
prol da Saúde da Mulher (Outubro Rosa). Em relação à perda do mandato do ver. 
Nacélio, afirma que o município está a perder um dos melhores vereadores que já 
passaram por esta Casa. Diz fazer uso da fala do ver. Vinícius, quanto á 
representatividade dele, aqui nesta Câmara. E afirma ainda que acredita no seu 
retorno, mais fortalecido. O ver. Cleto volta a dizer de seu apoio à causa do ver. 
Nacélio, destacando o pronunciamento do ver. Manoel, em relação à questão das 
denúncias. Continuando, o presidente prossegue com a presente Sessão, 
regimentalmente, passando à ORDEM DO DIA, levando a discussão a 
Proposição n° 32/2022, Espécie Requerimento, do vereador Francisco Nacélio da 
Silva Lima, que faz a justificativa da mesma. O ver. Manoel reforça a 
justificativa da citada matéria. Posta em votação, recebeu aprovação 
unânime. Depois, o presidente coloca em debate a Proposição n° 33/2022, 
Espécie Requerimento, do vereador Manoel de Freitas Viana, quando o autor faz a 
defesa de sua citada matéria. Os vereadores Isaías e Cleto tecem elogios à 
propositura do ver. Manoel, reforçando-a. Posta em votação, a mesma recebeu 
aprovação por unanimidade. Logo após, coloca em discussão a Proposição n° 
34/2022, Espécie Requerimento, do vereador Joel da Silva Morais, gue justifica a 
sua propositura. Os vereadores Manoel e Nacélio reforç i da im`bortância do 
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conteúdo da matéria em comento. Posta em votação, a referida Proposição 
recebeu aprovação unânime. Prosseguindo com os trabalhos, o presidente convida o 
senhor Bruno Felipe de Oliveira, inscrito na tribuna popular, para apresentar um evento 
esportivo de Ciclismo, na sua segunda Edição, em 2022, que é o "XCO Felipe", evento 
que reúne muitos ciclistas, com representação de nosso município. O senhor Felipe 
explana a respeito do citado evento, responde a algumas indagações dos vereadores e 
solicita o apoio destes representantes do Poder Legislativo. Os vereadores se colocam 
à disposição para ajudar com o evento, ao passo que tecem elogios á realização do 
mesmo. O senhor Felipe agradece pela oportunidade e pelo apoio de todos. Em 
seguida, verificando que nada mais havia a tratar, o presidente declara encerrada a 
presente Sessão Ordinária, antes, marcando a próxima para quarta-feira, dia 19 de 
outubro de 2022. 
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