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Ata N° 43/2021. 

Sessão Ordinária N° 43/2021 

Ata da 43' (quadragésima terceira) Sessão Ordinária do ano de 2021, da Câmara 
Municipal de Capistrano, estado do Ceará. Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de 
novembro do ano em curso, às 18h00minh5, no paço Legislativo Adarias Lopes de 
Souza, realizou-se a presente Sessão Ordinária, sob a presidência do vereador 
Antônio Adriano Araújo de Queiroz, secretariada pelo vereador Isaías Xavier de 
Aguiar e, além dos vereadores acima citados, verificou-se a presença dos 
parlamentares: Mauricio Alves de Macêdo, 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. Ato continuo, o presidente inicia a sessão saudando a todos 
os presentes e convida pra juntos, fazer a oração do Pai Nosso dedicado ao jovem 
Danielson, filho da servidora pública Vera Abreu, falecido tragicamente. Em seguida, 
o presidente solicita ao 10 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 1° secretário, de acordo com o artigo 44 da Lei 
Orgânica municipal é iniciado o PRIMEIRO EXPEDIENTE, constando a leitura da 
seguinte matéria: Oficio da Prefeitura Municipal de Capistrano, apresentando o 
Plano de Sustentabilidade referente ao Convênio 907230/2020. Prosseguindo, 
o presidente inicia o SEGUNDO EXPEDIENTE, facultando a palavra aos 
vereadores. Com a fala dada ao ver. Nacélio, que saúda a todos e esclarece sobre 
o processo que os vereadores do PT respondem na justiça, apesar das más línguas 
de alguns que dizem ser por coisas erradas da parte dos vereadores, usando d 
inverdades. Fala de suas diversas ações conquistadas em prol da população 
capistranense e de seu trabalho continuo. Depois, o ver. Manoel diz da festa dos 
"Setenta Anos da Cidade de Capistrano", com destaque para os todos os envolvidos 
e às duas equipes dos Cajuás, pela vitória no campeonato esportivo. Diz de sua 
solidariedade à fala do ver. Nacélio, ressaltando que as falhas partiram dos partidos 
ou dos candidatos desistentes e não dos vereadores eleitos. Mas que estão 
fazendo suas defesas e no mais, espera pela decisão da Justiça, na esperança de 

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



er 
CÂMARA MUNICIPAL DE 

C  AFC)1s ET 
N° 

) POVO 

voltarem mais fortalecidos ainda. O ver./Del. Joel Morais, em sua fala apresenta sua 
solidariedade à citada causa dos colegas vereadores. Em seguida, lamenta a 
irreparável perda do jovem Danielson, a quem ele tinha feito um irmão, diz de sua 
amizade por sua família, compartilhando da dor desta, sobretudo sua mãe e irmã. E, 
representando algumas famílias do Mazagão, cobra o pagamento do serviço de 
roçagens, realizado por estas ditas famílias que estão necessitando desta verba. 
Ainda, solicita em nome da população estudantil de Bananeiras e dos Putiús, 
solução para o transporte escolar, haja vista que o ônibus que está sendo enviado é 
inadequado para o trajeto, devido ao seu tamanho, o que o torna intrafegável para 
aquelas vias. No ensejo, parabeniza a realização do evento esportivo, no intuito de 
resgatar o esporte local, assim como às equipes que chegaram á final e à cidade de 
Capistrano por seus 70 anos de Emancipação Política. O ver. Félix saúda a todos, 
parabenizando a organização da festa do município, que, apesar da simplicidade, 
houve muito empenho da parte dos envolvidos, inclusive, da participação dos 
artistas da terra, que, além de representar a cultura local, ainda possibilitaram a 
economia de despesas com pessoal de fora. Em nome da população de Mazagão, 
faz cobrança da agua para a comunidade. Critica o abandono do gerador de energia/1 

do hospital. Volta a dizer da necessidade de instauração de uma CPI para a saúde. \\ 
E pergunta da vinda da secretária de Saúde, convidada anteriormente para 
apresentar explicações sobre a real e atual situação dessa área e que ainda não se 
manifestou quanto à sua vinda, mesmo já findando o período legislativo. Sobre a 
questão dos vereadores que estão sob a ação da justiça, lamenta por ambos, pois 
já está habituado a estes e porque não deseja o mal de alguém, ressaltando que 
muito ajuda aquele que não atrapalha. O presidente assegura que, caso a citada 
secretária não se manifeste em tempo hábil, será colocado para votação a sua 
convocação a esta augusta Casa. O ver. Cleto saúda a todos, e diz de suas 
condolências à família do jovem Danielson, lamentando a sua precoce partida. E 
também comenta da realização da Festa do Município. Informa da criação da Sala 
do Empreendedor e sua suma importância ao município, em parceria com o 
SEBRAE. Apresenta sua solidariedade aos vereadores que estão em julgamento, 
dizendo esperar e acreditar que eles serão absolvidos. O ver. Manoel agradece a 
ver. Cleto por suas palavras e comunica da revitalização das diversas unidades 
escolares, tecendo elogios à secretária de Educação, professora Myrla Cunha. O 
ver. Isaías agradece ao ver. Manoel pelo convite à comunidade de Cajuás, onde ele 
pode presenciar a beleza da revitalização da unidade escolar daquela população e 
da receptividade daquele povo, sempre muito acolhedor. Parabeniza a todos os 
envolvidos nas ações de comemoração ao Dia do Município. ORDEM DO DIA: o 
presidente verifica que nada consta. Prosseguindo, abre espaço para o uso da 
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tribuna popular, permitindo a palavra a Senhora Maria Aurenice Souto, que veio 
solicitar ajuda para a realização da Festa de Natal das crianças da comunidade de 
Lagoinha. Ambos os vereadores mostraram-se aptos a contribuir financeiramente 
com o evento. Logo após, verificando que nada mais havia a tratar, declara 
encerrada a presente Sessão Ordinária, antes, marcando a próxima para quarta-
feira, dia primeiro de dezembro de 2021. 
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