
CÂMARA MUNICIPAL DE 

PROPOSIÇÃO No 023/2022. 

Espécie: REQUERIMENTO 

Senhor Presidente, 

Gabinete do 
I Vereador 

Senhores Vereadores, 

O Vereador Antônio Leonardo Maciel da Silva - Leo Boiadeiro -, no 

uso de sua regimental atribuição e, com base na Lei Orgânica Municipal e 

no Regimento Interno do Poder Legislativo, vem, perante Vossa Excelência 

e senhores vereadores, apresentar este REQUERIMENTO e, após lido, 

aquiescido e aprovado em Plenário, solicitar o envio ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal, Antônio Soares Saraiva Júnior, para cumprir com 

a providência requerida. 

Portanto, vem através dessa Propositura solicitar, respeitosamente, por 

parte da Administração e da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca de 

Capistrano/CE, a reativação da feira popular de Capistrano, que permite a 

mais brilhante oportunidade de negócios e circulação de recursos no Município, 

mormente aos feirantes e toda população. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE Gabinete do 
I Vereador 

Por imperioso, a feira popular de Capistrano, nos tempos atuais, 

foi de longe a principal atração do Município, desde a sua criação em 25 de 

setembro de 2009, pelo então secretário da Agricultura Warney Barros, na 

gestão do ex-prefeito Claudio Saraiva, até o final de 2012, quando nos 

anos seguintes se iniciou a sua decadência por falta de incentivo e 

compromisso dos gestores seguintes. 

Ademais, faz-se necessário, além da reativação requerida, a 

participação efetiva da Administração Municipal em angariar patrocínios e 

parcerias público-privadas, assim como era no passado, em estreito desejo 

de perceber aquecido o comércio local, prioritariamente de todos os ramos. 

É o que se justifica e o que se reivindica, ocasião em que submeto 

à apreciação plenária, requerendo desde logo a subscrição e aprovação de 

todos os nobres edis. 

Plenário da Câmara Municipal de Capistrano, em 20 de 

junho de 2022. 

1442,i4,() ~o() aifei hçzf 
Antônio Leopdido Maciel d Silva 

Su bscritorèST 
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