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Sessão Ordinária no 40/2022 

Ata da 40a (quadragésima) Sessão Ordinária do 20 Período Legislativo do ano de 
2022, da Câmara Municipal de Capistrano, estado do Ceará. Ao 01 (primeiro) dia do 
mês de novembro 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, Manoel de Freitas Viana e Pedro Gonçalves de Queiróz. Deixando de 
comparecer o ver. Joel da Silva Morais. 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, sendo constatado não haver matéria para o dia. Ato 
contínuo inicia-se o SEGUNDO EXPEDIENTE, quando o presidente faculta a 

lavra aos vereadores. Com a fala, o ver. Vinícius Saraiva saúda a todos e felicita 
ao ver. Cleto Alves pela passagem de seu aniversário, dizendo de sua estima e 
consideração pelo aniversariante. Depois, o ver. Manoel também diz de sua alegria 
pelo aniversario do ver. Cleto e pela festa democrática do nosso país, quando a 
vontade da maioria escolheu eleger Luís Inácio Lula da Silva para o futuro 
residente do Brasil. Parabeniza ainda o povo capistranense pela expressiva 

votação em Lula, sinal de reconhecimento pelo trabalho do mesmo, eleito pela 
terceira vez. O bem, a esperança e o respeito acima de tudo. Com a palavra, o ver. 
Vinícius complementa o que foi dito pelo ver. Manoel em relação ao recém-eleito 
presidente Lula, e faz críticas ao atual presidente Bolsonaro que nada tem feito 
para conscientizar os seus eleitores que estão bloqueando as rodovias e 
atrapalhando o ir e vir das pessoas. Em seguida, o ver. Félix saúda a todos, felicita 
ao Cleto por seu aniversário, diz de sua tristeza por há dois anos vir cobrando da 
falta de médicos aqui no município. Inclusive no dia de hoje, após a queija de uma 
cidadã, ele foi verificar e realmente estava faltando médico. E lamenta que um ato 
deste continue a acontecer em nossa cidade. Logo após, o ver. Cleto faz suas 
saudações e agradece a todos pelas felicitações e o carinho, Ressalta da festa 
democrática acontecida no último domingo, com a escolha do nsso representante 
federal, respeitando o desejo da maioria dos brasileiros. Quanto fala go ver. Félix 
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compreende a sua fala, reconhecendo a importância do compromisso médico, 
mesmo entendendo que é possível haver justificativa da parte do médico. O ver. 
Félix sugere que os médicos do PSF pudessem substituir os médicos do hospital, 
que é a central de atendimentos, ao menos enquanto estes chegam, evitando assim 
a ausência médica no atendimento de emergências. E, sobre as eleições, afirma 
que a democracia foi feita e agora é respeitar e aceitar os resultados, pois são 
frutos da escolha da maioria. No uso da palavra, o ver. Isaías parabeniza ao 
vereador Cleto por seu aniversário, e também diz de seu contentamento pela 
eleição do presidente Lula. Critica o presidente Bolsonaro, pois sequer reconheceu 
sua derrota e tece elogios à população capistranense pela expressiva votação no 
Lula. De volta à fala, o ver. Cleto diz da realização dos festejos em homenagem ao 
dia do servidor. E do Dia de Finados, no qual as famílias irão homenagear seus 
entes queridos e já falecidos. Prosseguindo, o nobre presidente felicita a todos os 
servidores públicos das esferas municipal, estadual e federal, sem os quais o ente 
público não funcionaria. Continuando, o presidente prossegue com a presente 
Sessão, regimentalmente, passando à ORDEM DO DIA, quando foi verificado 
não haver matéria para discussão e votação. Assim, verificando que nada mais 
havia a tratar, o presidente declara encerrada a presente Sessão Ordinária, antes, 
marcando a próxima para quarta-feira, dia 09 de novembro de 2022. 
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