
 
CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ 

ESTADO DO CEARÁ 
 
ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ DO ANO DOIS 
MIL E QUINZE 
 

Aos vinte e seis dias do mês de Janeiro do ano dois mil e quinze, 
às dezenove horas e trinta e cinco minutos, teve início a TERCEIRA 
Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Câmara Municipal 
de Baturité, com as presenças dos seguintes vereadores, num total de 
treze: IRMÃ EDILEUZA PAIVA, PRESIDENTE, HÉRBERLH MOTA, VICE-
PRESIDENTE, MARCELO CARDOSO, PRIMEIRO SECRETÁRIO, NILTON 
GUEDES FILHO, SEGUNDO SECRETÁRIO, RENALDO BRAGA, SÁVIO 
CÉSAR, SIMONY FEITOSA, OZANAN MOREIRA, SOCORRO ARAÚJO, 
LUCIANO FURTADO, NELSON ARRUDA, GILDO BARROS, VALDIM 
OLIVEIRA. Havendo número legal, a Presidente IRMÃ EDILEUZA PAIVA 
deu por aberta a presente Sessão Ordinária, cumprimentando a todos e 
fazendo com os presentes as orações do Pai Nosso, Ave Maria e a 
mensagem de fé. IRMÃ EDILEUZA autorizou em seguida o Sr. Carlos 
Gardel fazer a leitura da ata da Sessão anterior, que foi aprovada por 
unanimidade. Foram feitas a seguir, pelo Sr. Liduino Cardoso, Diretor 
Geral da Câmara, as leituras do Expediente e da Ordem do Dia, 
respectivamente. EXPEDIENTE – CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: 
Ofício nº 004/15 desta Casa, comunicando ao Dr. Francisco de Paula 
Rocha Aguiar, Presidente do TCM – Ce, a composição da Mesa Diretora 
para o biênio 2015/2016. Ofício nº 017/15 deste Poder, enviando a 
Dra. Cristiane, Prefeita, cópia de um requerimento de autoria do 
vereador MARCELO CARDOSO. Ofício nº 019 desta Casa comunicando 
ao Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar, Presidente do TCM – Ce, a 
composição da Comissão Permanente de Licitação para o ano em curso. 
Ofícios nºs 020 e 021/15 desta Casa, comunicando a Dra. Cristiane, 
Prefeita, seis petições verbais de autoria de alguns Edis desta Casa. 
Ofício nº 022/15 deste Poder, comunicando ao Comandante da 2ª Cia 
do 4º BPM de Baturité duas proposições verbais de autoria de alguns 
vereadores desta Casa. Ofício S/Nº/2015 do ex-presidente desta Casa, 
o vereador RENALDO BRAGA, enviando à Dra. Cristiane, Prefeita, cópia 
do Balanço Geral de 2014, pertencente a esta Casa e sob a sua 



responsabilidade. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício 
S/Nº/2015 do ex-presidente o vereador RENALDO BRAGA, enviando a 
esta Casa cópia do Balanço Geral de 2014, pertencente a este Poder e 
sob a sua responsabilidade, quando foi apresentando o 
encadernamento do documento em tela. Convite do Instituto de 
Desenvolvimento Rural para participarem na Plenária Geral do 
Colegiado Territorial do Território Maciço de Baturité, no dia 29 deste 
mês, das 09 às 16 horas, no anfiteatro da Unilab - Redenção/Ce. Ofício 
nº 18/2015 do Dr. Rogério Teixeira Cunha, Secretário de Saúde, 
comunicando a esta Casa o motivo do não envio da prestação de contas 
do mês de novembro de 2014, pertencente esta Secretaria. Ofício nº 
09/15 do Dr. Rogério Teixeira Cunha, Secretário de Saúde, enviando a 
este Poder a prestação de contas do mês de novembro de 2014, 
pertencente a esta Secretaria. Recibo de Importação nº 8921/2014 – I 
do SIM do TCM – Ce, comunicando o recebimento da prestação de 
contas do mês de dezembro de 2014 pertencente a esta Casa. Ofício nº 
07/15 da Coordenadora do SINPROMB/Baturité, Professora Aila 
Moreira, solicitando o espaço da Tribuna Livre desta Casa para falar 
sobre educação. Ofício nº 09/15 da Coordenadora do 
SINPROMB/Baturité, informando a nova tabela do piso salarial 2015 
(l3,01%) dos professores. Ofício da Dra. Cristiane Saraiva, Prefeita, 
fazendo alusão aos seus trinta dias de administração em nosso 
Município. ORDEM DO DIA: Foram apresentados e aprovados por 
unanimidade os seguintes requerimentos: REQUERIMENTO nº 
05/2015 de autoria do vereador MARCELO CARDOSO e com as 
assinaturas de apoio dos demais Edis, solicitando à Sra. Prefeita 
Cristiane Braga que viabilize com o Sr. Eduardo César, Secretário de 
Agricultura, ações no sentido de promover seminários e parceria com 
EMATERCE/Baturité – Sr. José Sinival da Costa Lopes, Engenheiro 
Agrônomo, sindicatos e agricultores para se discutir a construção de 
um plano que retrate nossa realidade e os caminhos para desenvolver 
nosso município, respeitando o conhecimento dos técnicos/agrônomos 
e a experiência do homem do campo. REQUERIMENTO nº 006/2015, 
de autoria da Presidente IRMÃ EDILEUZA PAIVA, pedindo ao poder 
executivo municipal que autorize a Secretaria de Infra estrutura a 
passar a máquina e construir o calçamento na pequena rua localizada 
no Conjunto Nova Vida no bairro Sovaco, no Mondego. 
REQUERIMENTO nº 008/2015 de autoria do vereador VALDIM 
OLIVEIRA, enviando ofícios aos ilustríssimos Ilmos. Gerentes da 
Agência do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste do Brasil locais, 
afim de que os mesmos possam estudar as condições de melhor atender 
os aposentados com os pagamentos de suas devidas aposentadorias, 
pois essas pessoas ficam tempo demais nas filas. Ofício nº 046/2015 da 



Dra. Cristiane Saraiva, Prefeita, solicitando a substituição do projeto de 
lei 003/2015 que dispõe sobre o piso salarial dos Agentes Comunitários 
de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias e dá outras 
providências, encaminhado anteriormente a esta Casa pelo ofício nº 
32/2015 – GP. Matéria enviada à CFO para o seu devido parecer. 
Mensagem nº 01/2015 da Dra. Cristiane Braga, Prefeita, anexando 
Projeto de Lei nº 004/2015 que dispõe sobre a abertura de crédito 
especial no valor de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil 
reais) para dotações orçamentárias não contempladas no orçamento 
vigente. Matéria enviada à CFO para seu devido parecer quando o 
vereador MARCELO CARDOSO pediu dispensa do parecer, sendo 
aprovado com sete votos a favor e seis votos contra. O vereador 
OZANAN MOREIRA pediu vistas da matéria e o pedido não foi atendido. 
Votaram a favor do pedido de dispensa os vereadores VALDIM, GILDO, 
LUCIANO, NILTINHO, MARCELO, HÉRBERLH e IRMÃ EDILEUZA. 
Votaram contra o pedido de dispensa os vereadores RENALDO, SÁVIO 
CÉSAR, SIMONY, OZANAN, SOCORRO ARAÚJO e NELSON ARRUDA. O 
vereador OZANAN MOREIRA disse que a Presidente IRMÃ EDILEUZA 
tem que estudar. O vereador RENALDO BRAGA pediu ao colega 
OZANAN para retirar o pedido de vistas, mas ressaltou que o pedido de 
vistas é um direito do vereador e está sendo descumprido. A matéria foi 
colocada em votação e aprovada com sete votos a favor e seis votos 
contra. Votaram a favor da matéria os vereadores VALDIM OLIVEIRA, 
GILDO BARROS, LUCIANO FURTADO, NILTON GUEDES FILHO, 
MARCELO CARDOSO, HÉRBERLH MOTA e IRMÃ EDILEUZA PAIVA. 
Votaram contra a matéria os vereadores NELSON ARRUDA, SOCORRO 
ARAÚJO, OZANAN MOREIRA, SIMONY FEITOSA, SÁVIO CÉSAR e 
RENALDO BRAGA, que explicou que os vereadores não estão votando 
contra repasse para a saúde, mas sim em uma matéria que chegou na 
Câmara sem as devidas explicações legais. O vereador OZANAN 
MOREIRA falou que a Prefeita está pedindo um FPM, que é quatro 
milhões e quinhentos mil reais e não apresentou o índice no projeto. O 
hospital precisa, mas a matéria tem que ser melhor estudada. O 
vereador MARCELO CARDOSO explicou que o pedido é anual e o 
repasse mensal para o Hospital José Pinto do Carmo é de R$ 362 mil 
reais. O pedido está dentro da média. O vereador RENALDO BRAGA 
explicou que a Prefeita Cristiane mandou para a Câmara um ofício 
mudando tudo o que havia sido combinado, prejudicando os Agentes de 
Endemias. O vereador VALDIM OLIVEIRA disse que o atendimento nos 
Bancos do Brasil e Banco do Nordeste, agências de Baturité é ruim, 
pois os idosos são humilhados. O vereador OZANAN MOREIRA disse 
que a Prefeita Cristiane decretou um pacote de mentiras em nossa 
cidade. OZANAN explicou que nenhuma empresa do ano 2014 foi 



investigada e a Prefeita Cristiane utilizou a empresa do transporte por 
14 dias e não pagou. OZANAN disse que o remédio do município foi 
comprado com vales, sem nota fiscal. O vereador NILTINHO explicou 
que a Câmara precisa tornar o seu REGIMENTO INTERNO igual ao do 
Senado e da Câmara Federal, quando o pedido de vistas é decidido na 
hora da votação. A Presidente IRMÃ EDILEUZA PAIVA explicou que vai 
colocar agora para votação o pacote da bondade e da justiça. Ganhar 
meio salário mínimo é injusto e parabeniza a Prefeita Cristiane pela 
atitude de beneficiar 54 funcionários com a ampliação da carga horária 
e de salário. Mensagem nº 02/2015 – GP da Dra. Cristiane Saraiva, 
Prefeita, anexando Projeto de Lei 005/2015 que dispõe sobre a 
ampliação de carga horária de servidores efetivos que recebem valor 
inferior a um salário mínimo e dá outras providências. Matéria enviada 
para a CFO para seu devido parecer quando o vereador OZANAN, 
juntamente com os Edis HERBERLH MOTA e MARCELO CARDOSO 
pediram dispensa do parecer, sendo aprovado por unanimidade. Em 
seguida a Presidente IRMÃ EDILEUZA colocou o mencionado Projeto de 
Lei em votação sendo aprovado por unanimidade. A palavra foi passada 
para a Sra. Lucilene Sales, Coordenadora do SINSEMB, que disse está 
feliz por mais esta vitória e agradece a Prefeita e aos vereadores. 
Continuará lutando por mais benefícios para os funcionários, como a 
aplicação do calendário de pagamento até o quinto dia útil de cada mês. 
O vereador MARCELO CARDOSO falou que não abre mão do pagamento 
em dia para os funcionários, dentro do mês, até o dia 30, pois é assim 
que tem que ser. O vereador RENALDO BRAGA falou que há tempos 
que a prefeitura não consegue pagar os funcionários dentro do mês. O 
importante é lançar o calendário e cumprir os pagamentos em dia. 
Participou da Sessão a Professora Aila Moreira que explicou que o piso 
salarial dos professores é 13,01 e até hoje o projeto de lei não chegou na 
Câmara. Foi criada uma lei de ampliação apenas para alguns, quando 
deveria ser para todos. O vereador MARCELO CARDOSO disse que a lei 
tem que ser cumprida e os professores têm que receber o piso 
integralmente. O vereador OZANAN MOREIRA falou que a lei tem que 
ser cumprida o mais rápido possível. A Prefeita se acha uma Madre 
Tereza, a mulher mais honesta do mundo. OZANAN disse que olhou o 
portal da transparência e viu que a prefeitura fez pagamentos indevidos 
nas Secretarias de Saúde, Educação e Ação Social. Os vereadores estão 
de olho no que está errado e várias denúncias serão entregues ao 
Ministério Público, ao Promotor Aníbal. Nada mais havendo a tratar, a 
Presidente IRMÃ EDILEUZA PAIVA deu por encerrada a presente Sessão 
Ordinária, sendo lavrada pelo Sr. Carlos Gardel a presente ata que após 
ser lida e achada conforme será aprovada e assinada pelos vereadores 



presentes. A presente Sessão foi levantada às vinte e uma horas e vinte 
e cinco minutos. 
PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA SALA DAS 
SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM 
VINTE E SEIS DE JANEIRO DO ANO DOIS MIL E QUINZE 
 
MEMBROS DA MESA DIRETORA 
______________________________________________________________________ 
PRESIDENTE - IRMÃ EDILEUZA BEZERRA R. PAIVA 
VICE-PRESIDENTE - HÉRBERLH FREITAS REIS C. MOTA 
PRIMEIRO SECRETÁRIO - FRANCISCO MARCELO CARDOSO 
SEGUNDO SECRETÁRIO - NILTON GUEDES FILHO - NILTINHO 
 
DEMAIS VEREADORES 
_____________________________________________________________________ 
VEREADOR - JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA 
VEREADOR - DOMINGOS SÁVIO CÉSAR ALVES 
VEREADORA - SIMONY COUTINHO FREITAS FEITOSA 
VEREADOR - FREDERICO OZANAN C. B. MOREIRA  
VEREADORA - MARIA DO SOCORRO ARAÚJO LIMA 
VEREADOR - LUCIANO GOMES FURTADO 
VEREADOR - NELSON EDGY GERMANO ARRUDA 
VEREADOR - HERMENEGILDO BARROS PEREIRA – GILDO 
VEREADOR - VALDEREZ LOPES OLIVEIRA – VALDIM 


