
 
CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ 

ESTADO DO CEARÁ 
 

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

Aos nove dias do mês de Março do ano dois mil e quinze, às dezenove 
horas e quarenta e nove minutos, teve início a Oitava Sessão Ordinária do 
Primeiro Período Legislativo da Câmara Municipal de Baturité, com as 
presenças dos seguintes vereadores, num total de onze: IRMÃ EDILEUZA 
PAIVA, PRESIDENTE, MARCELO CARDOSO, PRIMEIRO SECRETÁRIO, 
NILTON GUEDES FILHO, SEGUNDO SECRETÁRIO, RENALDO BRAGA, 
SÁVIO CÉSAR, SIMONY FEITOSA, OZANAN MOREIRA, LUCIANO FURTADO, 
NELSON ARRUDA, GILDO BARROS, VALDIM OLIVEIRA. Não compareceram 
e justificaram suas ausências HÉRBERLH MOTA, VICE-PRESIDENTE e 
SOCORRO ARAÚJO. 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 explicou que ontem foi o Dia Internacional 
da Mulher e vai quebrar o protocolo da Sessão para homenagear nossas 
mulheres especiais, nossas vereadoras SIMONY e SOCORRO e as mulheres 
presentes na Casa para assistir a Sessão, fazendo o sorteio de alguns 
presentes. Após a homenagem, IRMÃ EDILEUZA autorizou o Sr. Carlos 
Gardel fazer a leitura da ata da Sessão anterior, que foi aprovada com 
adendos dos vereadores RENALDO BRAGA e NILTINHO. Em seu adendo, o 
vereador NILTINHO explicou que seu filho não tem carro na Prefeitura e não 
ganha 6.500 reais, como foi dito pelo vereador OZANAN. Quer que provem o 
que foi dito. O vereador OZANAN MOREIRA falou que na gestão da Silvana, o 
filho do vereador NILTINHO tinha uma rota que ia até o Brejo e o NILTINHO 
esqueceu de fazer a medição na época, mas agora o NILTINHO fez todas as 
medições e esqueceu de medir de novo a rota do Brejo. O vereador NILTINHO 
explicou que seu filho não ganhava 6.500 reais. O vereador OZANAN disse 
que o filho do NILTINHO ganhava vendendo remédio da sua farmácia e a 
Loja Niltinho Sportes vendia bolas ao preço de 165 reais, quando uma bola 
custava 55 reais. O vereador NILTINHO chamou o vereador OZANAN de 
mentiroso e o vereador OZANAN respondeu que tem as notas e tudo isso 
aconteceu na gestão da Silvana. OZANAN falou que, quando foi Vice-Prefeito, 



o NILTINHO tirou 90 mil reais em diárias nos quatro anos do mandato. O 
vereador NILTINHO explicou que a Loja Niltinho Sportes pertencia à Rita, 
que teve um prejuízo de cinco mil reais, enquanto a farmácia de seu filho 
teve um prejuízo de 22 mil reais. Em seu adendo, o vereador RENALDO 
BRAGA explicou que quando recebeu a doação do terreno para construir a 
Faculdade o professor Edilson se comprometeu em construir uma Creche e 
doar para o município, na área Institucional, mas até agora a promessa não 
foi ainda cumprida, como falou a própria Lucilene Sales na Sessão anterior. 
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 049/14, direcionando à 
Família enlutada de José Vicente Camurça Lima uma Moção de Pesar de 
autoria dos Edis Dr. MARCELO CARDOSO e LUCIANO FURTADO. Ofício nº 
050/14, enviando à Dra. Cristiane Saraiva, Prefeita, um requerimento de 
autoria da vereadora IRMÃ EDILEUZA. Ofício nº 051/15, direcionando à 
Dra. Cristiane Saraiva, Prefeita, os autógrafos de Leis 1.647 e 1.648/15 que 
outorga título de cidadão baturiteense, a personalidade que indica e dispõe 
sobre a isenção da cobrança do IPTU e TAXAS e dão outras providências, 
respectivamente. Ofício nº 054/2015, respondendo Ofício do Dr. José 
Maurício Carneiro, Procurador de Justiça – PROCAP – Fortaleza – CE. Ofício 
nº 055/2015, comunicando à Dra. Cristiane Saraiva, Prefeita, três petições 
verbais de autoria de alguns Edis desta Casa. Ofícios nºs 056 e 057, 
comunicando aos Gerentes das Agências do Banco do Brasil e Banco do 
Nordeste locais uma proposição de autoria do vereador RENALDO BRAGA. 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício nº 371/2015-PROCAP da lavra 
do Dr. Josá Maurício Carneiro, Procurador de Justiça – PROCAP – Fortaleza, 
solicitando resposta quanto a PIC nº 005/2015. Ofício S/Nº/2015 do 
Gerente do Banco do Brasil local respondendo Ofício desta Casa. Ofício nº 
01/2015 da Sra. Fernanda Lobo de Pinho, Secretária de Administração e 
Finanças, encaminhando a esta Casa as prestações de contas da Secretaria 
de Administração e Finanças, Gabinete da Prefeita, Secretaria de 
Agricultura, Educação, Saúde, Trabalho e Desenvolvimento Social, Infra 
Estrutura e Fundação de Cultura e Turismo, referente ao mês de janeiro do 
ano em curso. Ofício 4764/2015/SEC do Sr. Fernando Antônio Diogo de 
Siqueira Cruz, Secretário do TCM, anexando o Acórdão nº 510/15 dos 
Conselheiros do Pleno daquela Corte, comunicando a extinção do feito com 
julgamento de mérito e arquivamento dos autos do 
PROC.Nº2001.BAT.TCE.13517/04 da Prefeitura Municipal de Baturité, sob a 
responsabilidade do Sr. Clovis Amora Vasconcelos Filho, Maria Auxiliadora 
Bessa Santos, Maria Lúcia Pereira Torres, Marcus Vinícius S. C. Branco, 
José Stênio Barbosa Belém, Francisco Alberto Pimenta, José Peixoto Alves e 
Maria Mozarina Viana Nogueira, tendo em vista encontrar-se prescrito, com 
base na Lei nº 15.516/2014. ORDEM DO DIA: Foram apresentados e 



aprovados por unanimidade os seguintes requerimentos: REQUERIMENTO 
nº 012/15, de autoria do vereador Dr. MARCELO CARDOSO e com as 
assinaturas de apoio dos demais Edis, pedindo ao Poder Executivo 
Municipal que verifique a situação da iluminação pública da Rua Senador 
João Cordeiro e Travessa Prefeito Hildo Furtado em nossa cidade, ruas que 
estão escuras, colaborando com os vândalos. REQUERIMENTO nº 
013/2015, de autoria da Presidente IRMÃ EDILEUZA, pedindo à Prefeita 
Cristiane Saraiva que faça a construção de 70 metros de esgoto da Rua 
Major Pedro Catão, entre o Chafariz e a casa do saudoso Noé, no Mondego, 
um pedido do Toinho da Laura. REQUERIMENTO VERBAL, de autoria da 
Presidente IRMÃ EDILEUZA, pedindo à Prefeita Cristiane Saraiva e ao 
Secretário de Saúde do município que providencie lençóis para as camas da 
UMPA. A vereadora SIMONY FEITOSA disse que foi na UMPA e viu que lá 
não tinha nem lençol, nem colchão em uma maca e nem médico. O vereador 
MARCELO CARDOSO falou que todo dia é dia da mulher e o dia 8 de março 
é uma referência oficial. A vitória do ser humano passa pela escola. Toda 
mulher deve estar ao lado do homem como destaque. O vereador LUCIANO 
FURTADO parabenizou as mulheres pelo seu dia e reconhece a importância 
das mulheres nas nossas vidas. MENSAGEM Nº 081/2015 – GP da Dra. 
Cristiane Saraiva, Prefeita, anexando Projeto de Lei 010/2015 que dispõe 
sobre o piso salarial dos profissionais que especifica e dá outras 
providências. A palavra foi passada para a professora Aila Moreira, 
Coordenadora do SINPROMB, que falou que toda força será fraca se não 
estiver unida. Os sindicatos fizeram o estudo do impacto financeiro. Os 
professores são heróis. A professora Lucilene Sales participou da Sessão e 
falou que a Faculdade Maciço de Baturité teve sua portaria assinada pelo 
Ministro da Educação, Dr. Cid Gomes, a portaria nº 160, de 03 de 
março/2015. A Faculdade tem uma proposta popular. Disse que a Creche 
Escola Betel não funciona ainda como deveria funcionar. O professor Edilson 
ainda virá à Câmara para agradecer. O ideal seria a implantação do piso em 
Janeiro, mas o município está sem condição. O vereador RENALDO BRAGA 
falou que é obrigação do município ter sua área institucional em qualquer 
doação, o que foi prometido, mas não foi cumprido e esse foi mais um erro 
da gestora anterior e do chefe de gabinete. Baturité perdeu de novo. Lucilene 
Sales explicou que existe o projeto da doação e o professor Edilson virá aqui 
na Câmara e vai explicar o assunto. Após a discussão da matéria, a mesma 
foi enviada para a CFO, quando o vereador MARCELO CARDOSO pediu 
dispensa do parecer, sendo aprovado por todos. Em seguida a Presidente 
IMRÃ EDILEUZA colocou a matéria em votação, sendo a mesma aprovada 
por unanimidade. O vereador MRCELO CARDOSO explicou que nunca foi 
subserviente a gestor algum e jamais deixará de está ao lado dos servidores. 
MARCELO CARDOSO convidou as professoras Aila e Lucilene para registrar 
essa vitória com uma foto. Pediu que a Câmara entregue uma cópia da 



matéria para cada sindicato. Nada mais havendo a tratar, a Presidente IRMÃ 
EDILEUZA PAIVA deu por encerrada a presente Sessão, 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. 

 
PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA SALA DAS SESSÕES 
LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM NOVE DE 
MARÇO DO ANO DOIS MIL E QUINZE 
 
MEMBROS DA MESA DIRETORA 
___________________________________________________________________________ 
PRESIDENTE - IRMÃ EDILEUZA BEZERRA R. PAIVA 
VICE-PRESIDENTE - HÉRBERLH F. REIS C. MOTA NÃO COMPARECEU 
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 
VEREADORA - MARIA DO SOCORRO ARAÚJO LIMA NÃO COMPARECEU 
VEREADOR - FREDERICO OZANAN C. B. MOREIRA  
VEREADOR - LUCIANO GOMES FURTADO 
VEREADOR - NELSON EDGY GERMANO ARRUDA 
VEREADOR - HERMENEGILDO BARROS PEREIRA – GILDO 
VEREADOR - VALDEREZ LOPES OLIVEIRA – VALDIM 

 
 
 

 
 


