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Ata n° 38/2022 

Sessão Ordinária no 38/2022 

Ata da 38a (trigésima oitava) Sessão Ordinária do 20 Período Legislativo do ano de 
2022, da Câmara Municipal de Capistrano, estado do Ceará. Aos 19 (dezenove) 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, Félix 
Sérgio Araújo, Joel da Silva Morais, Manoel de Freitas Viana e Pedro Gonçalves de 
Queiróz, deixando de comparecer os vereadores Maurício Alves de Macêdo e 
Francisco Nacélio da Silva Lima, em virtude da extinção de seus respectivos 
mandatos. 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: Proposição no 35/2022, 
Espécie Requerimento, do vereador Isaías Xavier de Aguiar, requerendo 
junto ao Poder Executivo, a Construção e Manutenção da Praça dos 
Romeiros "Nossa Senhora de Nazaré". Proposição no 36/2022, Espécie 
Indicação, do vereador Caio Vinícius Santana Saraiva, requerendo junto ao 
Poder Executivo, o Remanejamento da Feira Municipal para a Rua do 
Comércio, de preferência nos dias de sextas-feiras, iniciando a partir do 
Frigorífico do Sr. Cícero, finalizando na casa do Sr. Cleanto do Frango. 
Proposição no 37/2022, Espécie Projeto de Lei, do vereador Joe! da Silva 
Morais, requerendo junto ao Poder Executivo, que seja incluso no 
Calendário de Eventos do Município, o Dia Municipal do Ciclista de 
Capistrano/CE. Ato contínuo inicia-se o SEGUNDO EXPEDIENTE, quando o 
presidente faculta a palavra aos vereadores. Com a fala, o ver. Cleto saúda a todos, 
felicita aos técnicos de enfermagem presentes, representantes da categoria. E diz 
de sua tristeza ao perceber as duas cadeiras de vereadores vazias, ante ao ocorrido 
com os vers. Nacélio Lima e Maurício Macêdo, reforçando da satisfação de ter 
trabalhado ao lado destes. Ressalta da esperança de que voltem ainda mais 
fortalecidos. Em seguida, o presidente registra a presença de alguns profissionais 
da Enfermagem, representando a categoria em busca de seu Piso Salarial. Declara 
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todo o seu incondicional apoio à luta desta classe. No uso da palavra, o ver. Vinícius 
Saraiva saúda a todos, e expressa seus sentimentos ante a saída dos acima citados 
vereadores. Pessoas que estão precisando de apoio, pois entende não ser fácil 
perder a cadeira de vereança, pela qual tanto lutou. Ressalta da sua amizade e 
estima aos colegas em comento. Assegura que fica à sua disposição e que ele tem 
representação nesta Casa. Prosseguindo, o ver. Del. Joe' Morais, no uso da fala, 
saúda a todos, registra a presença dos representantes da área de Enfermagem, 
profissionais responsáveis, e que lutam por melhoria de seu Piso Salarial. Lamenta 
a ausência dos colegas vereadores Maurício Macêdo e Nacélio, os quais têm a 
oportunidade de retornar a esta Casa, no próximo pleito eleitoral. E, na 
oportunidade, lamenta algumas posturas ditatórias adotadas na realização da Copa 
capistranense de Futebol, a exemplo da eliminação da equipe União Independente, 
de Boqueirão, que sequer teve o direito de apresentar defesa. Quando a Comissão 
responsável pela exclusão apresenta frágil, patética e mentirosa justificativa. Um 
ato vergonhoso e inadmissível. Na sequência, faz a leitura do Ato de Repúdio 
apresentado pela equipe ofendida e prejudicada, que, em suma, apresenta sua 
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indignação diante do ocorrido, e faz críticas, especialmente à credibilidade da 
organização do supracitado evento. No uso da palavra, o ver. Manoel saúda a 
todos, também registra a presença dos representantes da saúde, diz da conclusão 
do asfalto da Serra do Vicente, assim como da Lagoinha. O ver. Félix saúda a 
todos, inclusive às representantes da classe de enfermagem, ressaltando da luta 
árdua destas. Diz do seu sentimento aos colegas pela perca de seus mandatos e 
volta a fazer cobranças junto à gestão pública, a exemplo da vergonhosa situação 
do centro da cidade, em relação à buraqueira das estradas. Lembrando de que a 
pandemia já passou. E que ele vai continuar a trabalhar e a cobrar, pois do jeito 
que está não dá. Em seguida, o ver. Isaías saúda a todos, deseja boas vindas às 
enfermeiras presentes, parabeniza a comunidade de Boqueirão, pois domingo foi de 
esta para a criançada em vários locais, organizado pelo Clube Guarani e demais 
participantes e contribuintes, citando vários deles. Apresenta sua solidariedade aos 
colegas vereadores que perderam seus mandatos, lembrando que eles continuam 
com representatividade junto a esta Casa, através de seu mandato. Nesse instante, 
parte dos vereadores solicita que seja dado espaço junto à tribuna popular, para 
que a senhora Liduína, representante da classe de Enfermagem, faça uso da fala, 
apesar da não inscrição em tempo hábil, no intuito de explanar a respeito da vinda 
destes, a esta augusta Casa do povo. O nobre presidente vos assegura que será 
dado o citado espaço, no momento apropriado ao uso da tribuna popular. Logo 
após, o ver. Manoel, acompanhado do ver. Isaías, fala em defesa da gestão, 
dizendo das dificuldades e dos trabalhos desta em prol do crescimento do 
município. O ver. Vinícius Saraiva, em seguida, diz da manutenção da iluminação 
pública, realizada pela equipe da prefeitura, e com a sua contribuição, em algumas 
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comunidades. Continuando, o presidente prossegue com a presente Sessão, 
regimentalmente, passando à ORDEM DO DIA, iniciando com a escolha do 
novo Relator da Comissão de Constituição e Justiça, devido, infelizmente, à 
perda de mandato do ver. Maurício, que era Relator da citada Comissão. E, 
sendo proporcional aos Partidos, o ver. Félix Araújo, da coligação União 
Brasil, já havia se manifestado a assumir a citada função. Com a 
proporcionalidade dos Partidos, o presidente declara de imediato, 
nomeado Relator da Comissão de Constituição e Justiça, o ver. Félix Sérgio 
Araújo. Prosseguindo com os trabalhos do dia, leva a discussão a 
Proposição no 35/2022, Espécie Requerimento, do vereador Isaías Xavier 
de Aguiar, requerendo junto ao Poder Executivo, a Construção e 
Manutenção da Praça dos Romeiros "Nossa Senhora de Nazaré". O 
vereador autor faz a justificativa e defesa da mesma. Os vers. Félix e 
Manoel reforçam da necessidade da propositura do ver. Isaías, 
especialmente ao citarem os problemas ocorridos com os barraqueiros, 
ante a falta de infraestrutura, durante o período da realização da Festa da 
Padroeira. Continuando, o presidente coloca em votação a Proposição no 

‘1;t4 35/2022, que recebeu aprovação unânime. Em discussão a supracitada 
Proposição no 36/2022, Espécie Indicação, do vereador Caio Vinícius 
Santana Saraiva, que faz a justificativa da mesma. Com um aparte, o ver. 
dei. Joel Morais sugere um estudo de viabilidade, pois muitos veem para o 
comércio e não só pra feira. Assim, indica a possibilidade de que a citada 
eira fosse colocada na parte da desativada linha férrea, permitindo a 

continuidade do fluxo viário. O ver. Vinícius agradece pela sugestão, 
reconhecendo ser uma boa ideia e passível de ser acolhida. O presidente 
tece elogios à propositura em comento, reconhecendo da necessidade de 
organização da via. O ver. Félix também diz da necessidade, mas ressalta 
da importância da opinião dos feirantes, que são os mais interessados. O 
ver. Vinícius solicita parecer da assessoria jurídica, no sentido de saber da 
possibilidade da imediata mudança proposta pelo vereador Joel Morais à 
propositura em discussão. No ato, o presidente propõe que o ver. Vinícius 
suspenda sua Proposição para retornar na próxima Sessão com as 
alterações devidas. O ver. Vinícius agradece aos colegas pelo reforço à sua 
matéria e já acata a sugestão do presidente da Casa, no sentido de refazê-
la e retorná-la na próxima Sessão. O ver. Manoel ressalta da importância 
da matéria em pauta, especialmente quanto ao fomento do comércio e da 
economia local. Dizendo ainda de seu orgulho da sua comunidade de 
Cajuás, origem desses feirantes. E comunica de que foi informado pela 
gestão de que a mudança já será iniciada na sexta-feira próxima. O ver. 
Vinícius agradece ao ver. Manoel por sua fala, mas afirma que, caso a sua 
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propositura seja votada de imediato e, se a população for prejudicada, 
futuramente, ele será responsabilizado, haja vista que o Requerimento é 
de sua autoria. Assim, acha por bem a retirada da dita matéria, deixando-a 
para a Sessão seguinte. Dessa forma acata e comunica o presidente. E já 
coloca em discussão a Proposição no 37/2022, Espécie Projeto de Lei, do 
vereador dei. Joel da Silva Morais, que faz a defesa e justificativa da sua 
matéria. O ver. Manoel tece elogios à matéria, ante sua importância para o 
esporte e saúde pública. O ver. Félix reforça a fala do ver. Manoel e já 
solicita a dispensa de parecer. Posta em votação, a citada Proposição 
recebeu aprovação de todos os vereadores. Prosseguindo com os trabalhos, o 
presidente convida à senhora Liduína, representante da classe de enfermagem, 
que, ao saudar a todos, faz, formalmente, a entrega de Ofício com a Solicitação do 
Conselho Regional de Enfermagem pedindo inclusão na Lei Orçamentária Anual do 
Piso Salarial da Enfermagem, garantido pela Lei Federal no 14.434/2022. Nesse 
instante, o presidente diz de sua satisfação ao saber do garantido reconhecimento 
destes grandes e fundamentais profissionais da saúde. Os vers. Vinícius, Isaías, 
Manoel e Cleto dizem da importância e dedicação destes profissionais e já 
asseguram votarão de forma favorável ao PL, assim que este entrar nesta Casa. A 
Sra. Liduína agradece pela oportunidade e pelo apoio de todos. O ver. Cleto diz 
ainda da bela festa ofertada aos professores da rede pública municipal, iniciativa da 
secretaria da Educação Municipal. 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 26 de outubro de 2022. 
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Presidente 
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Manoel de Fr-itas Viana 

gf 7I t/ ata, 
Pedro Gonçalves de Queiroz 
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