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CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO 

Ata n° 13/2022. 

Sessão Ordinária no 13/2022 

Ata da 13a (décima terceira) Sessão Ordinária do 10 Período Legislativo do ano 
de 2022, da Câmara Municipal de Capistrano, estado do Ceará. Aos 30 (trinta) 
dias do mês de março do ano em curso, às 18h00minhs, 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, quando 
o vereador Félix dedica a oportuna oração pelo falecimento do senhor Jerrar, 
desejando que Deus o receba num bom lugar. O ver. Manoel também oferta a 
oração à dona Diva, mãe da professora Inês, que faleceu recentemente. 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: 
REQUERIMENTO DO VEREADOR PEDRO GONÇALVES DE QUEIROZ, 
SOLICITANDO LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. SEGUNDO 
EXPEDIENTE, o presidente faculta a palavra aos vereadores. Na tribuna, o ver. 
dei. Joel Morais saúda a todos, e chama a atenção para uma problemática que 
está acontecendo com os alunos universitários que se direcionam à UFC e IFCE, 
(campus Quixadá), pois estão perdendo, diariamente, mais de uma hora de 
aula, devido ao horário de saída do ônibus, que está sendo antecipado. Assim, 
solicita, verbalmente, envio de Requerimento à secretária da Educação, senhora 
Mirlla Cunha, para normatizar o horário do ônibus em questão para as 
11h3Omin, e ressalta que os motoristas estão cumprindo ordens da pasta da 
secretaria. O ver. Manoel ao saudar a todos, Parabeniza aos agricultores pelo 
grande inverno e pelos açudes cheios. Reforça a fala do ver. dei. Joel, dizendo 
da importância do assistencialismo aos universitários e que o horário do ônibus 
seja revisto, caso assim esteja acontecendo. Com a fala, o ver. Félix Araújo 
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saúda a todos, e diz de seu luto pela partida do seu colega Jerrar. Afirma que 
esteve na comunidade de Pesqueiro e verificou que o trabalho realizado nas 
estradas ficou pior do que estava. Volta a dizer do descaso para com a 
iluminação pública. Diz ainda não entender o mapeamento da cidade, feito pelo 
secretário de Obras. E lamenta do abandono da máquina escavadeira. O ver. 
Vinícius saúda a todos e afirma que falou com o prefeito, que o material foi 
colocado, mas choveu e de nada adiantou. Assim, não há o que ser feito. A 
menos que sejam colocados guarda-chuvas nas estradas. Tá complicado, por 
que senão faz, fala; se faz, falam também. O inverno é pra chover mesmo. 
Aparteando-o, o ver. dei. Joel reforça que, no verão, quando da reforma da 
malha viária, que seja dada atenção aos aceiros das estradas, para que tenha 
espaço para as águas correrem. Reconhece ainda que falta representatividade 
política do prefeito para conseguir, ao menos, uma carrada de asfalto para tapar 
os buracos. É mais fácil a carrada de asfalto que guarda-chuvas. Continuando, , 
fala o ver. Cleto, que saúda a todos e reconhece ser crítica a situação das/f', 
estradas. Porém, o paliativo tem sido feito. Em relação ao serviço das estradas 
do Pesqueiro, ele presenciou e viu a chuva que acabou com o serviço feito. Mas 
é próprio de inverno. Ao menos os agricultores estão satisfeitos, pois terão 
colheita. O ver. Isaías saúda a todos e felicita o jovem Ruan, nosso conterrâneo 
e campeão cearense de Muaythai, na categoria de 63 kg. Diz da importância do 
apoio e incentivo ao esporte. Sobre a questão das estradas e bueiros, diz que 
pela terceira vez nesse ano foi refeito os do Boqueirão, mas que é complicado 
com o período chuvoso. Acredita que no período do verão, o serviço será muito 
bem feito. O ver. Manoel reforça a fala do ver. Isaías, principalmente em 
relação às consequências das chuvas e dizendo de ser preciso ter paciência 
quanto à reforma das estradas, no período do verão. O ver. Pedro Miguel diz 
que aquele quebra-molas, próximo ao seu comércio, mais parece um quebra 
carros, ante o seu tamanho inadequado. E que o mesmo precisa ser refeito. Não 
quer desagradar os colegas da situação, mas a verdade deve ser dita. O 
presidente diz concordar com o exagero do quebra-molas supracitado, pois ele 
mesmo bate, quando passa de carro baixo. Já o ver. Nacélio ao fazer suas 
saudações, num ar descontraído, felicita ao ver. Pedro Miguel por sua fala. E diz 
ter acompanhado os trabalhos realizados nas estradas do município, mas com 
as chuvas, infelizmente, não dá pra fazer muito. Tem que realmente esperar 
pelo verão. O ver. Cleto reafirma a fala do ver. Nacélio. Prosseguindo com a 
presente Sessão, regimentalmente, passa à ORDEM DO DIA, quando 
inicialmente, leva a discussão o REQUERIMENTO DO VEREADOR PEDRO 
GONÇALVES DE QUEIROZ, SOLICITANDO LICENÇA PARA TRATAR DE 
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INTERESSE PARTICULAR. O vereador autor faz a sua justificativa. Ambos os 
vereadores dizem da amizade e consideração para com o vereador Pedro 
Miguel, desejando que o mesmo resolva suas questões particulares e que ele 
será muito bem recebido, ao retornar a esta Casa. Em seguida, o presidente 
leva a votação o citado Requerimento, que recebeu aprovação unânime. Depois, 
o presidente coloca em votação o supramencionado Requerimento Verbal do 
ver. dei. Joel Morais, que recebeu aprovação de todos os nobres vereadores. 
Logo após, verificando que nada mais havia a tratar, declara encerrada a 
presente Sessão Ordinária, antes, marcando a próxima para quarta-feira, 06 de 
abril de 2022. 

Ant lo Adriano Araújo de Queiroz 
Presidente 
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Manoel de Freitas Viana 

Pedro Gonçalves de Queiroz 
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