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Ata N° 37/2021. 

Sessão Ordinária N° 37/2021 

Ata da 37a (trigésima sétima) Sessão Ordinária do ano de 2021. da Câmara 
Municipal de Capistrano, estado do Ceará. Aos 13 (treze) dias do mês de outubro 
do ano em curso, às 18h00minhs, no paço Legislativo Adarias Lopes de Souza, 
realizou-se a presente Sessão Ordinária, sob a presidência interina do vereador 
Maurício Alves de Macêdo, secretariada pelo vereador Isaías Xavier de Aguiar e, 
além dos vereadores acima citados, verificou-se a presença dos parlamentares: 
Francisco Lopes de Sousa Júnior, Cleto Alves Francelino, Marta Maria Maciel 
Mendonça Gomes, Francisco Nacélio da Silva Lima, Félix Sérgio Araújo, Joel da-! - 
Silva Morais, Manoel de Freitas Viana, Pedro Gonçalves de Queiroz, deixando de 
comparecer o vereador/presidente Antônio Adriano Araújo de Queiroz. Ato contínuo, 
o presidente inicia a sessão saudando a todos os presentes e convida pra juntos, 
fazer a oração do Pai Nosso, quando o ver. Manoel oferta o mesmo em intenção da 
alma do Senhor Zé Cursino, do Mazagão I, falecido recentemente e, ao mesmo 
tempo, deixando ciente de que entrará futuramente com um projeto dando o nome 
do Sr. Zé Cursino à estrada vicinal de Mazagão, iniciando na CE 060 ao Mazagão II. 
Ademais, o ver. Manoel adianta as felicitações a todos os educadores pelo dia 15 de 
outubro, dia do professor. Ainda no ato de oração, o ver. Isaías oferta em 
homenagem ao dia das crianças e a vereadora Marta oferece a oração da Ave 
Maria em intenção das crianças carentes. Em seguida, o presidente solicita ao 1°-
Secretário, Isaías Xavier de Aguiar, que autorize a leitura da ata da Sessão anterior, 
que após sua apreciação, tem aprovação unânime. 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 das seguintes matérias: 
PROPOSIÇÃO N° 106/2021, Espécie Indicação, do ver. Félix Araújo, que Indica 
ao Exmo. Senhor Prefeito municipal a inserção de corrimões na escadaria que 
dá acesso à prefeitura municipal e nas rampas da praça central de Capistrano. 
PROPOSIÇÃO N° 107/2021, Espécie Indicação, do ver. Cleto Alves Francelino, 
que Indica ao Exmo. Senhor Prefeito municipal que envide esforços junto à 
Secretaria de Saúde do Estado do Ceará para que no processo seletivo do 
SAMU, para provimento de cargos de técnico de enfermagem e motorista 
socorrista, dê-se prioridade aos filhos naturais de Capistrano, obedecido os 
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ditames constitucionais. PROPOSIÇÃO N° 108/2021, Espécie Projeto de Lei, do 
ver/Dei. Joel Morais, que "Dispõe sobre nomenclatura de Logradouro Público 
Municipal localizado na zona urbana de Capistrano-Ce." PROPOSIÇÃO N° 
109/2021, Espécie Requerimento, do ver/Del. Joel Morais, a Sra. Maria do 
Perpétuo Socorro França Pinto, requerendo a visita do ônibus Lilás, 
equipamento da Secretária de Secretaria da Proteção Social, Justiça, Mulheres 
e Direitos Humanos (SPS/CE). PROPOSIÇÃO N° 110/2021, Espécie Projeto de 
Lei, do ver/Dei. Joel Morais, que "Dispõe sobre o fornecimento de absorventes 
higiênicos para mulheres de baixa renda, em situação de vulnerabilidade e/ou 
risco social." Prosseguindo, o presidente inicia o SEGUNDO EXPEDIENTE, 
facultando a palavra aos vereadores. O ver./Del. Joel Morais, na tribuna, saúda a 
todos, dizendo da realização do ato esportivo, no último domingo, no estádio 
Gonzagão, num momento de descontração e valorização do esporte. Parabeniza as 
equipes femininas participantes e ao secretário de Esportes, Carlos Santiago, por 
sua boa vontade. Dizendo ainda que, apesar das dificuldades, estamos otimistas 
por um Capistrano melhor. Em seguida, fala o ver. Félix Araújo, que felicita ao ver.., 
Isaías Xavier por seu aniversário e as empresas FGTECH e Mercantil Queiroz pela 
ação da festa em homenagem ao Dia das Crianças. E solicita providências quanto 
aos esgotos da cidade, citando a exemplo, o da Travessa Mazagão. Logo após, a 
vereadora Marta Mendonça saúda a todos e diz da Campanha Outubro Rosa, 
expondo sua solidariedade às famílias acometidas pela doença do câncer de mama. 
Pede a Deus cura para todos e às mulheres que se previnam com os exames 
necessários. E, no ensejo, diz de sua participação no encontro das lideranças 
femininas da região do Maciço de Baturité, sobre a Promotoria Especial da Mulher, 
para a implantação de uma promotoria para ouvir as mulheres dos diversos tipos de 
abusos, em todas as cidades; e já solicita o apoio de seus colegas vereadores. O 
ver. Isaías agradece ao Sr. Cleber, em nome da equipe de futebol Guarani e demais 
envolvidos pela realização da tradicional festinha em homenagem às crianças, na 
comunidade de Bouqueirão. O ver. Manoel também diz da importância do citado 
evento esportivo e sobre o Outubro Rosa. Parabeniza a secretaria de Agricultura e tovr 
seus pares, quanto à agricultura Agroecológica e Orgânica, aos agricultores de 
Cajuás e Boqueirão e ao poder executivo pelo suporte dado, voltando a dizer das 
expectativas quanto ao Garantia Safra. O ver. Cleto ao saudar a todos, parabeniza 
ao secretário de Cultura pelo evento esportivo acima citado, dizendo das 
dificuldades e das parcerias, assim como da importância do esporte para a saúde. E 
felicita ao ver. Isaías pela passagem de seu aniversário. O ver. Nacélio também 
felicita ao ver. Aniversariante, relatando da importância do esporte e de sua 
esperança de que tudo volte ao normal. O ver. Isaías reforça da sobre o evento 
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esportivo e agradece pelas felicitações. ORDEM DO DIA: o presidente interino 
leva a discussão a PROPOSIÇÃO N° 106/2021, Espécie Indicação, do ver. Félix 
Araújo, que justifica sua matéria. Os vereadores declaram apoio à citada 
propositura, que, posta em votação, recebeu aprovação unânime. Discussão 
da PROPOSIÇÃO N° 107/2021, Espécie Indicação, do ver. Cleto Alves 
Francelino, que faz a defesa da mesma. Os colegas vereadores parabenizam o 
ver./autor pela iniciativa da matéria, inclusive, o ver./Del. Joel Morais sugere 
que haja cursos preparatórios direcionados aos participantes. Posta em 
votação, recebeu aprovação por unanimidade. Discussão da PROPOSIÇÃO N° 
108/2021, Espécie Projeto de Lei, do ver/Dei. Joel Morais, que, em tribuna, fez 
uma explanação ao justificar sua matéria que trata da homenagem ao saudoso 
José Ferreira Barros, conhecido por Zé Cordolino, e registra a presença de 
seus familiares a esta Casa. O ver. Manoel ao reforçar da importância do 
homenageado, já solicita a dispensa de parecer da Propositura. Seguido dos 
vereadores Cleto e Félix que também ressaltam do grande homem que foi o 
Sr. Zé Cordolino. Posta em votação, a propositura em pauta recebeu 
aprovação unânime. Discussão da PROPOSIÇÃO N° 109/2021, Espécie 
Requerimento, do ver/Dei. Joel Morais, que faz a defesa da mesma, 
destacando o caráter de urgência para que a mesma seja encaminhada ao seu 
destino. Ao comentar da citada matéria, o ver. Manoel solicita que a secretaria 
da Assistência Social também envie oficio junto ao pedido do ver./autor. Posta 
em votação a propositura em questão recebeu aprovação por unanimidade. 
Em discussão a PROPOSIÇÃO N° 110/2021, Espécie Projeto de Lei, do ver/Dei,
Joel Morais, que justifica sua matéria. O ver. (saias pergunta se é federal a le 
que dá suporte ao citado pedido. Em resposta, o ver./autor afirma que não, 
pois a Lei n° 14.214/2021, que trata da doação de absorventes, foi parcialmente 
vetada pelo presidente Jair Bolsonaro, porém, o Projeto de Lei em comento 
trata apenas de autorização ao Poder Executivo. Com a palavra, o ver. Manoel 
convida os membros das comissões para reunião na próxima terça-feira pra 
tratar sobre a LOA (Lei Orçamentária Anual), e, a fim de que a proposta de lei 
em comento seja ampliada, solicita que que o Projeto em questão seja 
encaminhado às comissões para estudo melhorado. O pedido é posto em 
votação e aceito por todos, inclusive pelo próprio autor do Projeto de Lei, 
ressaltando da urgência, haja vista que, quem tem fome, te, pressa. E fie 
acertada a análise deste para segunda-feira, próxima. Nas considerações finais, 
o ver. Cleto diz da importância das discussões saudáveis e das políticas públicas 
voltadas às mulheres. O vereador/Delegado Joel Morais expressa os 
agradecimentos da família do saudoso homenageado Zé Cordolino. A vereadora 

ut4-f 

Travessa Miguel Ferreira Lima, S/N - CNPJ 02.313.830/0001-02 CGF 06920429-2 
Fone/Fax: (85) 3326-1393 - CEP 62.748-000 - Capistrano - Ceará. 



verificando que nada mais havia a tratar, declara encerrada a presente Sessão 
vida, a exemplo do saudoso Zé Cordolino. Logo após, o presidente em exercício 

Marta agradece a todos pela dedicação às mulheres, desejando que estas sejam 
amadas, todos os dias. E que as pessoas possam ser mais valorizadas ainda em 

Ordinária, antes, marcando a próxima para quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021. 
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