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Ata n° 44/2022 

Sessão Ordinária n° 44/2022 

Ata da 44a (quadragésima quarta) Sessão Ordinária e de Encerramento do 20
Período Legislativo do ano de 2022, da Câmara Municipal de Capistrano, estado do 
Ceará. Aos 02 (dois) dias do mês de dezembro do ano em curso, às 18h, no paço 
Legislativo Ver. Adarias Lopes de Souza, onde se realizou a presente Sessão 
Ordinária para a Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Capistrano, 
(através de videoconferência e na forma híbrida, por necessidade de medidas de 
proteção à saúde, devido à reincidência da Covid-19, e ainda pelo fato de que o 
salão do plenário deste Legislativo está sendo reformado), 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, Pedro Gonçalves de 
Queiróz, Marta Maria Maciel Mendonça Gomes e Maria de Nazaré Alves Borges. 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 da leitura das 
seguintes matérias: Ofício n° 52/2022 - PEM (Procuradoria Especial da 
Mulher), solicitando providências cabíveis de punição ao ver. Félix Sérgio 
Araújo, por cometer crime previsto no art. 326 B do Código Eleitoral; 
leitura do Registro da Chapa 01: "Força, Coragem, Trabalho e Fé", da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal de Capistrano - Biênio 2023/2024: 
Presidente: Manoel de Freitas Viana; 1° Vice-Presidente: Marta Maria 
Maciel Mendonça Gomes; 2° Vice-Presidente: Francisco Lopes de Sousa 
Júnior; 1° Secretário: Isaías Xavier de Aguiar; 2° Secretário: Cleto Alves 
Francelino. Leitura do Registro da Chapa 02: "Por Um Novo Capistrano com 
Honestidade", da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Capistrano - 
Biênio 2023/2024: Presidente: Antônio Adriano Araújo de Queiroz; 1° 
Vice-Presidente: Joel da Silva morais; 2° Vice-Presidente: Maria de Nazaré 
Alves Borges; 1° Secretário: Pedro Gonçalves de Queiroz; 2° Secretário: 
Félix Sérgio Araújo. Ato contínuo inicia-se o SEGUNDO EXPEDIENTE, quando o 
presidente faculta a palavra aos vereadores. Antes, porém, faz uma explanação 
apresentando, de forma abreviada, as diversas ações desenvolvidas, pelo e 
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trabalho à frente da presidência desta Casa Legislativa. Logo após, a fala é dada à 
vereadora Nazaré Borges, que saúda a todos, e diz que o seu sentimento de hoje é 
de vergonha da política de Capistrano, e que devemos esquecer as brigas, a 
medição de forças e o nosso próprio ego, e olhar para as necessidades de nosso 
povo, em especial as crianças. Afirma ter ficado chateada e magoada com o seu 
amigo vereador Félix Araújo, apesar de saber que ele se equivocou em sua fala, 
pois poderia ter falado, mas sem ofensa, e que todas as mulheres se sentiram 
ofendidas e que as mesmas ainda continuam a serem massacradas. Diz ainda que 
nada justifica o erro da palavra dita. Ressalta que mais chateada ainda ficou pelo 
fato de terem produzido e exposto um vídeo usando a imagem de sua família, da 
sua filha, principalmente; ato por ela inadmissível, pois sua filha é uma criança. 
Além do quê, toda família é sagrada e que o respeito deve prevalecer entre todos. 
Volta a enfatizar da importância da mulher na sociedade, diz do sentimento 
natalino, desejando um feliz natal e ano novo de paz, a todos. Continuando, o ver. 
Félix Araújo após suas saudações, diz sobre a fala da vereadora Nazaré, que se 
retrata, pedindo desculpas, mesmo sabendo de sua imunidade parlamentar; porém, 
reconhece que usou de palavras erradas, na hora errada; Diz de seu respeito às 
mulheres, e que o seu ato foi num momento inoportuno, que, aliás, ele gostaria 
que fosse esquecido e que todo mundo é suscetível ao erro; Apresenta sua crítica 
às falácias de meio de rua, desnecessárias à política municipal; e, novamente se 
desculpas com as vereadoras e todas as mulheres que se sentiram ofendidas; 
Quanto ao supracitado vídeo, acredita ter sido um ato de politicagem. E, sobre a 
Eleição da Mesa Diretora deste Legislativo, ante o trabalho realizado pelo atual 
presidente Adriano Queiróz, já adianta que seu voto será pra ele. O presidente 
ressalta da nobreza de sabermos reconhecer os nossos erros e nos desculpar, 
apesar da pessoa ofendida e sua honra ferida, mas, ao menos, o ofensor 
reconheceu que errou. Em seguida, com a fala, o ver. del. Joel Morais saúda a 
todos, diz da aprendizagem adquirida durante o período de vereança, e com todo o 
trabalho realizado. Afirma estar bastante otimista com a política e que é uma 
satisfação fazer parte da Chapa da oposição; e, independentemente do resultado da 
Eleição, já considera a oposição vitoriosa, pois a mesma tornou-se uma oposição 
e anada, com um grupo político formado e fortalecido; Ainda sobre o episódio do 
vereador Félix Araújo, observa que, a partir do poder independente desta Casa, , 
repudia parte do ofício no 052/2022, acima apresentado, pois o mesmo apresenta 
erros em todos os aspectos, além do quê, sua celeridade foi tamanha, a ponto de 
se estranhar; entendendo o ato como uma forma de pressão. Porém, o nosso 
legislativo tem independência, e que o fato pode ser resolvido internamente; afirma 
que, juridicamente, sentiu-se envergonhado com o teor e a forma da elaboração do 
ofício em comento; Entende a gravidade reconhece a imunidade parlamentar do 
colega, mas que temos uma Câmara que segue o seu Regimento Interno; e que a 
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seu ver, o dito ofício trata-se de uma tentativa de intimidação por parte do citado 
gabinete. No mais, a paetê interessante trazida no ofício será avaliada por esse 
parlamento. Logo após, o ver. Cleto Alves cumprimenta a todos, também comenta 
sobre a inoportuna fala do ver. Félix, mas que o mesmo foi homem ao se desculpar 
e dar a cara a críticas; quanto à chegada do citado ofício, acredita que o assunto 
deve ter se expandido a partir das redes sociais, com toda sua rapidez; e que 
mesmo repudiando, o ver. del. Joel deveria estar do lado das vereadoras ofendidas; 
Depois, fala do trabalho realizado durante esses dois anos de mandato, diz de sua 
postura que é uma só: estar do lado povo e defende-lo, buscando melhorar a 
situação da população. Tece elogios à fala da vereadora Nazaré, diz de seu respeito 
para com a vereadora Marta, e conclui sua fala enaltecendo o trabalho de todos os 
membros deste poder legislativo. Dando continuidade, permite a palavra ao 
vereador Vinícius Saraiva, que saúda a todos e volta a dizer da humildade do ver. 
Félix, ao se desculpar com as colegas e demais mulheres, e que o bom do ser 
humano é saber reconhecer quando erra; deseja um feliz Natal e um próspero Ano 
novo a todos, e que juntos somos mais fortes, e o momento é de deixar as 
discórdias de lado, de trabalhar em prol do povo, pois foi com este fim que ambos 
foram eleitos. Prosseguindo, a vereadora Marta Mendonça faz uso da fala saudando 
a todos, e dizendo ter estranhado as grosseiras e pesadas palavras do ver. Félix 
Araújo, pois, ao chegar nesta Casa, foi muito bem recebida por ele, anteriormente; 
Espera que esse ato não volte a se repetir, que ela sentiu-se muito ofendida; diz de 
seu trabalho e que é uma defensora das causas femininas e dos menos favorecidos. 
Assim, exige respeito para ela e para o povo. Que não é mulher de mentiras, que 
não se vende, pois é uma mulher de índole. Deseja um Feliz Natal e próspero Ano 
Novo a todos. Nesse instante, o ver. dei. Joel Morais indaga à vereadora Marta 
Mendonça o porquê da mesma ter assinado um documento reconhecido firma em 
cartório, no qual ela compunha a posição de 2a Vice-presidente na Chapa da 
Oposição, e, estranhamente, alguns dias depois, a mesma apresentou uma carta 
com o Termo de Renúncia; e, agora, aparece como candidata na Chapa do 
vereador Manoel, candidato apoiado pelo prefeito de Capistrano? Respondendo-o, a 
vereadora Marta Mendonça diz que, primeiramente, assinou um documento em 
branco, e que ela não se comprometeu com ninguém. Que o seu marido estava a 
conversar com "os irmãos Queiróz", e que o próprio ver. del. Joel Morais foi quem 
descumpriu o compromisso, ao dizer que queria a posição de 10 Vice-Presidente, na 
citada Chapa. Logo, não tem a ver com ela. O ver. dei. Joel Morais afirma que a 
mesma está a faltar com a verdade. Intercedendo, o ver. Cleto Alves diz muito 
estranhar a pergunta do colega Joel Morais, porque todos os vereadores da 
situação votaram no atual presidente, anteriormente, na última eleição, e agora o 
vereador está a contestar o voto de cada. Assim, considera uma pergunta 
inadequada ou entende que o mesmo está a querer constranger alguém, 
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público, como sempre faz. E finaliza dizendo ter sido dois anos de muita luta; 
deseja um Feliz Natal e próspero Ano Novo pra todos. O ver. del. Joel Morais afirma 
que quando tomou posse, jurou trabalhar por Capistrano e usar da verdade. Em 
seguida, o ver. Isaías Xavier saúda a todos, parabeniza ao presidente por seus dois 
anos de mandato, que hoje o tema focado deveria ser a Eleição, que está para 
acontecer; sobre a questão ocorrida com o ver. Félix acredita que a mesma será 
resolvida, pois ele já se desculpou e as vereadoras ofendidas já se manifestaram 
em sua defesa; ressalta que o ver. del. Joel Morais está em plenário, e não em sua 
delegacia, na função de delegado, ao investigar a vereadora Marta. Deseja sucesso 
para o presidente que será eleito, seja ele qual for, e que o trabalho continue em 
prol da população capistranense, com união e a bênção de Deus; Deseja ainda um 
Feliz Natal e próspero Ano novo a todos os capistranenses. Na sequencia, fala o 
ver. Júnior Lopes, que saúda a todos e parabeniza ao presidente por seus dois anos 
de mandato com integridade, fazendo o bem a esta Câmara, e que pra eleição de 
hoje, espera que vença o melhor; deseja Feliz Natal e próspero Ano novo a todos 
que vos acompanharam. Apresenta sua solidariedade às vereadoras Marta e 
Nazaré; porém, o amigo ver. Félix se retratou e se desculpou. E apresenta diversas 
ações realizadas enquanto vereador. Continuando, o presidente prossegue com a 
presente Sessão, regimentalmente, passando à ORDEM DO DIA, dando início à 
Eleição da Mesa Diretora desta Câmara, para o Biênio 2023/2024, 
apresentando as Chapas e a composição de cada uma. No ato, afirma que a 
votação será na forma nominal e as Chapas serão indicadas como Chapa 01 
("Força, Coragem, Trabalho e Fé"), e Chapa 02 ("Por Um Novo Capistrano 
com Honestidade"), sequencialmente. Assim, dá inicio à votação, que teve 
o seguinte resultado: 06 (seis) votos para a Chapa 01 ("Força, Coragem, 
Trabalho e Fé"), e 05 (cinco) votos para a Chapa 02 ("Por Um Novo 
Capistrano com Honestidade"). Em seguida, o presidente declara eleita a 
Chapa 01 ("Força, Coragem, Trabalho e Fé"). Logo após, o nobre presidente 
agradece a todos pelo apoio, aos funcionários que com ele estiveram, deseja que o 
presidente eleito Manoel Viana faça uma boa administração, que ele possa contar 
com o apoio dos demais vereadores para o Biênio 2023/2024. E, no ato, passa a 
palavra ao vereador Manoel Viana, eleito presidente, para que o mesmo faça o seu 
discurso. O ver. Manoel saúda a todos, agradece a oportunidade de novamente 
poder presidir esse Legislativo, que é a Casa do povo. Que essa candidatura e 
baseada no trabalho, na coragem, na força e na fé desses vereadores; na certeza 
de que continuarão a trabalhar fortemente para representar o povo; agradece a 
presidente por seu trabalho realizado nesta Casa, fruto do trabalho em grup 
Acredita que muito mais será feito e que terá o desejo de atender a todos, em 
comum. O presidente agradece ao ver. Manoel por sua fala e já convida a todos a 
participarem de uma Sessão Solene para a apresentação e entrega da constr ã 
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do plenário desta Casa. Em seguida, verificando que nada mais havia a tratar, 
declara encerrada a presente Sessão Ordinária para a Eleição da Mesa Diretora 
(Biênio 2023/2024) e de encerra to do Segundo Período Legislativo de 2022. 

A nio Adriano Araújo de Queiroz 
Presidente 
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Isaías Xavier de Aguiar 

10 Secretário 
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Pedro Gonçalves de Queiroz 
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