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CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO 

Ata N° 21/2021. 

Sessão Ordinária N° 21/2021 

Ata da 21a (vigésima primeira) Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo do 
ano de 2021, da Câmara Municipal de Capistrano, Estado do Ceará, aos 26 (vinte e 
seis) dias do mês de maio do ano em curso, às 18h00minhs, no paço Legislativo 
Adarias Lopes de Souza, onde se realizou esta Sessão Ordinária, de forma remota, 
por fazer-se necessário o isolamento social, devido ao agravamento da Pandemia 
da Covid-19, sob a presidência do vereador Antônio Adriano Araújo de Queiroz, 
secretariado pelo vereador Isaías Xavier de Aguiar. Além dos vereadores 
supracitados, verificou-se virtualmente a presença dos vereadores: 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, Pedro Gonçalves de Queiroz. Ato contínuo, o 
presidente inicia a sessão saudando a todos e convida pra juntos, fazer a oração do 
Pai Nosso. Em seguida, solicita ao 1° Secretário, Isaías Xavier de Aguiar, que 
autorize a leitura da ata da Sessão anterior, que após sua apreciação, tem 
aprovação unânime. Contudo, o vereador/presidente, Adriano Queiroz, solicita que 
conste, na ata seguinte, a parte de sua fala quando relata de sua conversa com o 
Inspetor Morais, vereador da cidade de Maracanaú, sobre a nobreza e importância 
do professor Betinho, e de que, na oportunidade, teceu elogios ao citado e nobre 
vereador, dizendo de seu respeito e estima ao mesmo. Com os trabalhos 
conduzidos pelo 1° secretário, de acordo com o artigo 44 da Lei Orgânica municipal 
é iniciado o primeiro expediente, com a condução dos trabalhos da seguinte forma: 
Faz-se a leitura de cada matéria, em seguida, o vereador autor faz a justificativa da 
mesma, seguido da discussão por parte dos demais vereadores, caso assim o 
queiram; e, logo após, dá-se a votação da matéria. Leitura do oficio n° 094/2021, 
da Secretaria de Administração e Finanças, solicitando junto ao presidente 
dessa Casa Legislativa, a publicação de Edital de convocação de Audiência 
Pública Virtual, para o dia 27 de maio do ano em curso, concernente à 
Prestação de Contas de Gestão fiscal. Ofício n° 22829419/2021, da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos a essa Augusta Casa, solicitando a 
execução da Vacinação dos funcionários dos Correios deste município contra 
a Covid-19. Proposição n° 070/2021, Espécie Projeto de Lei 005/2021, do 
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vereador Félix Araújo, que "Dispõe sobre a denominação da Rua Raimundo 
Hortêncio Lima, no bairro Cidade Nova, em Capistrano-Ce". O vereador
justifica sua matéria, que, posta em votação, recebe aprovação unânime.
Proposição n° 071/2021, Espécie Projeto de Lei 006, também do vereador Félix ,. ( i '• 
Araújo, que "Dispõe sobre a denominação da Rua Luiz Pereira de Oliveira (Sr.
Luizito), no bairro Cidade Nova, em Capistrano-Ce". O vereador novamente 
justifica sua matéria. Em seguida, os vereadores Manoel e delegado Joel 
Morais, sequentemente, reforçam a importância da justa homenagem aos dois 
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nobres e saudosos supracitados senhores, assim como a todos grandes 
homens e mulheres que muito contribuíram com a história de nosso 
município, com destaque para o Sr. Luizito, que faleceu recentemente. No 
ensejo, o presidente Adriano Queiroz diz fazer uso das palavras do 
vereador/delegado Joel, assim como certamente também faz o seu pai, Sr. 
Lauro Nogueira, amigo de longas datas do saudoso Sr. Luizito. Em seguida,
posta em votação, a referida propositura recebe aprovação de todos os 
vereadores. Proposição n° 072/2021, Espécie Projeto de Lei do 
vereador/delegado Joel Morais, que "Dispõe sobre o afastamento da servidora 
pública gestante das atividades de trabalho presencial durante a emergência 
de saúde pública decorrente do novo Coronavírus — COVID-19". O vereador 
delegado/Joel Morais faz a defesa e justificativa de sua matéria. O vereador 
Cleto Alves sugere que a matéria seja direcionada às Comissões competentes 
para análise e estudo aprofundado. O presidente leva a votação o acima citado 
pedido do vereador Cleto Alves, que recebe aprovação com 08 (oito) votos 
favoráveis e 02 (dois) votos contrários, dos vereadores Félix Araújo e 
delegado Joel Morais. Proposição n° 073/2021, Espécie Requerimento, do 
vereador/delegado Joel Morais, que requer ao Diretor da ENEL Ceará que seja - 
implementada Energia Elétrica Trifásica nas comunidades de Bananeira e e 
Putiús, em Capistrano-Ce. O vereador autor faz a defesa e justifica sua 
propositura. Posta a matéria em discussão, o vereador Vinícius Saraiva diz da 
relevância da matéria para aquela comunidade. O vereador Félix Araújo felicita 
o vereador autor da iniciativa por lembrar-se daquele povoado. Ainda o 
vereador Cleto Alves tece elogios ao teor da matéria, e comenta de sua 
recente conversa com um popular daquela localidade e da satisfação deste em 
relação à aquisição da ambulância para a comunidade. O vereador Nacélio 
reforça da necessidade da energia trifásica para aquele povoado. Já o 
presidente Adriano Queiroz diz da possibilidade de buscar resolver a questão 
a partir do jurídico, haja vista que os trabalhos são pagos à ENEL. Assim, é 
obrigação desta ofertar os serviços adequadamente à população. O vereador 
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Manoel também se coloca a favor e cita o mesmo caso ocorrido nos Cajuás, já 
solucionado, dizendo da importância de que sejam estendidas às demais 
localidades. O vereador Isaías posiciona-se também favorável à matéria. 
Continuando, o presidente leva a votação a Proposição n° 073/21, sendo a 
mesma aprovada por unanimidade. Nesse instante, o presidente, de forma 
virtual, passa a cadeira da presidência ao seu vice, senhor Maurício Macêdo, 
pois a matéria seguinte é de sua autoria, assim, fará a justificativa da mesma. 
Proposição n° 074/2021, Espécie Requerimento, do vereador/presidente 
requerendo do Poder Executivo que seja feito o calçamento com escoamento 
d'água no final da Rua Antônio Fernandes Bezerra, iniciando na Rua 136, que 
dá acesso ao bairro Cidade Nova. O vereador autor faz a defesa de sua 
matéria. E, no ensejo, lembra a todos o detalhe de que o bairro até hoje 
chamado de "Cidade Nova", desde o ano de 2017, recebeu a denominação de 
"Cidade Doutor Henrique Mota." O vereador Nacélio estende o seu apoio 
matéria, pois essa rua dará acesso e saída a muitas outras. Assim, faz-s 
urgente e necessário ao município. O vereador Manoel diz da necessidade 
dessa obra e que inclusive, a mesma consta no projeto urbano do município. 
O vereador Júnior Lopes diz da grandeza da obra e ainda propõe o acréscimo 
de uma Passagem Molhada para o local, devido à existência de um riacho no 
final da citada rua. O vereador/delegado Joel Morais ressalta da importância 
da citada obra assim como da aquisição de uma imediata operação "Tapa 
Buracos", solicitada a partir da base aliada do governo, ante a precária 
situação das vias municipais. O vereador Cleto parabeniza pela iniciativa, 
ressaltando a merecida homenagem ao Doutor Mota ao ser dada o seu nome 
ao antigo bairro Cidade Novo. O vereador Isaías também comenta da 
importância da matéria e necessária obra. Logo após, o presidente em 
exercício, Maurício Macêdo, encaminha a matéria para votação e a mesma 
recebe aprovação unânime. De volta à presidência, o vereador Adriano 
Queiroz solicita a leitura, em bloco, dos Pareceres n's 013 e 14 de 2021, das 
Comissões de Constituição/Justiça e Finanças/Tributação, sequentemente, 
que dispõem sobre análise do Projeto de Lei n° 010/2021, do Poder Executivo, 
que "Institui o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais — REFIS, em 
decorrência do estado de calamidade pública do município de Capistrano/CE, 
provocado pela pandemia da Covid-19, voltado à retomada da economia 
local", que tiveram a seguinte decisão: Na CCJ, o relatou Mauricio Macêdo 
juntamente com o presidente Manoel de Freitas Viana foram favoráveis ao 
citado Projeto. Já o membro Delegado Joel Morais posicionou-se desfavorável 
ao mesmo. Na CFT, ambos seguem o voto do Relator, porém, o Membro Félix 
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Araújo apresenta ressalva ao mesmo. Em seguida, o presidente coloca para 
votação, em bloco, os citados Pareceres n's 13 e 14 de 2021, acompanhados 
do Projeto de Lei n° 010/2021, do poder executivo municipal, que "Institui o 
Programa de Recuperação de Créditos Fiscais — REFIS, em decorrência do (.//' 
estado de calamidade pública do município de Capistrano/CE, provocado pela 'f.
pandemia da Covid-19, voltado à retomada da economia local", sendo que 
ambos, Pareceres e Projeto de Lei, supracitados, recebem aprovação com a 
seguinte votação: 08 (oito) votos favoráveis, com ressalva do vereador Félix 
Araújo, onde o mesmo afirma que entrará com Requerimento solicitando a 
dispensa da cobrança das pessoas com comércios domiciliares, durante o Ç1/4
período da pandemia da Covid-19 e 02 (dois) votos contrários à matéria, no
caso, dos vereadores: Pedro Miguel, e Delegado Joel Morais. Prosseguindo, o 
nobre presidente abre espaço para o uso da tribuna, quando, sequentemente, o 
vereadores Vinícius Saraiva, Isaías Xavier e Cleto Alves relatam do encontro 
realizado entre eles, o prefeito Júnior Saraiva e o Deputado Federal Domingos Neto, 
tratando de diversas Emendas para aquisição de obras para o nosso município, 
como: perfuração de poços profundos, saneamento básico, passagens molhadas, 
calçamentos, asfalto, entre outras obras, isso em tempos de pandemia. O vereador 
Félix Araújo solicita, verbalmente, a esta Casa o envio de Ofício ao Ministério 
Público, na pessoa da promotora, Doutora Mayara Muniz, solicitando que a mesma 
acompanhe, na forma remota, com o seu respaldo e suporte ao processo de 
votação das Contas de Gestão do ex-prefeito Cláudio Saraiva. Solicita ainda ao 
diretor da Escola Fernando Mota, providência no sentido de concluir a reforma da 
cantina e banheiro, com adequação apropriada para a unidade escolar. O 
presidente afirma que buscará, dentro de suas possibilidades, atender ao seu 
pedido, pois, trata-se de poderes harmônicos, mas distintos. Logo após, faz uso da' 
tribuna virtual o vereador/delegado Joel Morais, que agradece a Deus por sua vida, 
saúde, força de vontade e honestidade. Cita o provérbio 28: 18, do rei Salomão, que 
se refere à segurança dos que trabalham com honestidade e do castigo aos 
fraudulentos. Felicita aos vereadores que estiveram com o Deputado Domingos 
Neto, buscando recursos para o município. E, em seguida, diz estranhar a ausência 
de comentários a respeito da repentina chegada do Tribunal de Contas, das Polícias 
Civil e Militar e do Ministério Público, adentrando as sedes de alguns órgãos do 
governo municipal, para busca e apreensão. Assim como a visita a alguns Postos 
de combustível das cidades de Capistrano e Aracoiaba, concernente a possíveis 
fraudes nas licitações envolvendo o combustível público. E que, ao ter acesso a 
alguns contratos celebrados entre a gestão e empresas fornecedoras de 
combustível, ficou bestificado com os exorbitantes valores contratuais. O que levou 
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o nosso município às páginas de notícias, de forma vergonhosa e lamentável. 4 2:Jtç" 
Dando prosseguimento, o presidente engrandece a referência ao rei Salomãoy 
destaque na simbologia Maçônica, religião a qual ele segue e que preza a liberdade, 
igualdade e fraternidade. Na tribuna, o vereador Cleto Alves fala a respeito do papel 
de um vereador, das críticas da oposição à gestão, ressaltando as dificuldades 
enfrentadas por um gestor público, principalmente com uma oposição que só bate, 
mesmo sendo dever do vereador fiscalizar as ações governamentais. Parabeniza ao 
Ministério Público pela seriedade em seu trabalho, papel próprio deste. Neste 
momento, direciona-se ao vereador Cleto, lembrando-o de que seu voto deve ser 
com decisão própria, sem a intervenção do Ministério Público. E que o Tribunal de 
Contas dos Municípios do Ceará já emitiu seu Parecer a respeito das Contas de 
Governo do ex-prefeito Cláudio Saraiva, exercício 2014 e que não necessariamente 
precisa segui-lo. O vereador Félix Araújo diz lamentar a politicagem, que na 
oposição muito tem feito pelo município e que, quanto à sua solicitação de suporte 
da parte do Ministério Público, é porque ele trabalha dentro da legalidade. O 
vereador Manoel disse da importância de um debate saudável, da riqueza de se ter 
sabedoria e que só Jesus é santo. Já o presidente diz de sua tristeza, pois muitos 
de seus conhecidos, em várias partes do Brasil, mandaram-lhes mensagens, 
perguntando do ocorrido, recentemente, em nosso município, apesar de que não 
houve nada de mais sério. Mas que ele sente-se envergonhado e que, 
independentemente de quem seja situação ou oposição, todos devem zelar por seu 
município. E espera em Deus que tudo seja resolvido. Nas considerações finais, o 
presidente passa a palavra ao vereador Vinícius Saraiva que felicita o Senhor Pança 
pela passagem do dia do sanfoneiro. O vereador Nacélio felicita a todos os 
agricultores pela homenagem ao dia desses. O vereador Cleto agradece pelas 
discussões e pelo respeito às ideologias. O presidente agradece à polícia militar 
pelo trabalho e esforço, apesar da grande demanda e necessidade destes. 
Agradece também ao policial Antônio Ducarmo (Segundinho), por seu retorno a 
esse destacamento, no intuito de combater a violência em nosso município. 
Ressalta ainda o árduo trabalho de um policial. Felicita o sanfoneiro Chico Justino. 
O vereador/delegado Joel Morais também deseja bom retorno ao policial 
Segundinho e felicita a todos os sanfoneiros pela passagem do dia em homenagem 
a estes. Em seguida, o nobre presidente verificando que nada mais havia a tratar, 
declara encerrada a presente Sessão Ordinária antes, marcando a próxima para 
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