
 
CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ 

ESTADO DO CEARÁ 
 

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

Aos dezesseis dias do mês de Março do ano dois mil e quinze, às 
dezenove horas e trinta minutos, teve início a Nona 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, HÉRBERLH MOTA, VICE-PRESIDENTE, MARCELO 
CARDOSO, PRIMEIRO SECRETÁRIO, NILTON GUEDES FILHO, SEGUNDO 
SECRETÁRIO, RENALDO BRAGA, SÁVIO CÉSAR, SOCORRO ARAÚJO, 
LUCIANO FURTADO, NELSON ARRUDA, GILDO BARROS, VALDIM 
OLIVEIRA. Não compareceram e justificaram suas ausências os vereadores 
OZANAN MOREIRA e SIMONY FEITOSA. 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 o Sr. 
Carlos Gardel fazer a leitura da ata da Sessão anterior, que foi aprovada com 
um adendo do vereador NILTINHO, que mostrou um ofício do TCM, 
aprovando sua prestação de contas do ano 2012. As denúncias feitas com 
sua pessoa são sem nexo. Após a aprovação da ata e do adendo, o vereador 
NILTINHO mostrou um documento que contém em seu texto o nome do Sr. 
Frederico Juan Moreira do Nascimento, que recebia da Prefeitura Municipal 
de Baturité a quantia de nove mil reais pelo aluguel de um carro. NILTINHO 
falou que esse Sr. Frederico Juan Moreira do Nascimento é alguém da 
família do OZANAN. O vereador RENALDO BRAGA falou para o vereador 
NILTINHO que o colega OZANAN não está presente hoje na sessão e não é 
correto falar mal de alguém pelas costas. O correto será falar quando o 
OZANAN estiver presente. 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 060/14, enviando à Dra. Cristiane Saraiva, Prefeita, dois 
requerimentos de autoria de alguns Edis desta Casa. Ofício nº 062/15, 
direcionando à Dra. Cristiane Saraiva, Prefeita, o autógrafo de Lei 1.649/15 
que dispõe sobre o piso salarial dos profissionais que especifica e dá outras 
providências. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite da Secretaria 



Municipal de Agricultura para participarem do Encontro de Revitalização do 
CONDEMA no dia 17 deste mês, a partir das 08hs00min no Auditório da 
Secretaria de Educação. Ofício nº 074/2015 do Sr. Micael Pereira Nobre, 
Secretário Municipal de Saúde, solicitando desta Casa para a realização de 
audiência pública para que seja apresentada a prestação de contas da 
Secretaria de Saúde, referente ao 2º, 3º e 4º quadrimestre de 2014, em 
virtude da Gestão anterior não ter apresentado. Ofício Nº 003/2015 do Sr. 
Josimar Bandeira de Castro, Presidente da UVC, fazendo referência à 
implantação do programa Alcance ENEM em seu Município. ORDEM DO 
DIA: Foram apresentados e aprovados por unanimidade uma Moção de 
Pesar e os seguintes Requerimentos Verbais: MOÇÃO DE PESAR de autoria 
do vereador MARCELO CARDOSO e com as assinaturas de apoio dos demais 
Edis pelo falecimento da Senhora Maria Ester Torquato, a Dona Ester, 93 
anos de idade, ocorrido no dia 11 de Março, na UMPA de Baturité, sendo seu 
corpo velado em sua residência, na Rua Santa Clara, beco do Cassete, e 
sepultado no cemitério público de nossa cidade. A Dona Ester foi uma 
cidadã exemplar de Baturité e por muitos anos exerceu a profissão de 
Costureira em nossa comunidade. REQUERIMENTO VERBAL, de autoria da 
vereadora IRMÃ EDILEUZA, pedindo à Prefeita Cristiane Braga que 
providencie imediatamente merenda para a creche do Beira Rio, que atende 
crianças de 02 e 03 anos e quando tem merenda, falta merendeira. Pede que 
o problema seja solucionado imediatamente. REQUERIMENTO VERBAL de 
autoria da Presidente IRMÃ EDILEUZA PAIVA, pedindo à Prefeita Cristiane 
Saraiva que tire imediatamente da administração o Sr. Audecir ou a sua 
esposa Cristina Mendonça, respectivamente Chefe de Gabinete e Secretária 
de Educação do município, pois é exagero a mesma administração ter 
marido e esposa em cargos de primeiro escalão. IRMÃ EDILEUZA falou que 
se até a próxima segunda-feira a Prefeita Cristiane não tiver tirado um dos 
dois, vai pessoalmente denunciar. Disse que a administração tem petista 
demais. REQUERIMENTO VERBAL de autoria da Presidente IRMÃ 
EDILEUZA, pedindo que a Prefeita Cristiane Saraiva estude a possibilidade 
de conceder um aumento no salário dos Fisioterapeutas do nosso município. 
REQUERIMENTO VERBAL de autoria do vereador NELSON ARRUDA 
pedindo à Prefeita Cristiane Saraiva que faça o conserto da estrada do 
Jordão. REQUERIMENTO VERBAL de autoria do vereador NELSON 
ARRUDA, pedindo o envio de ofícios para as Emissoras de TV Verdes Mares, 
TV Cidade e TV Jangadeiro, para que as citadas Emissoras venham a 
Baturité regularizar suas imagens. REQUERIMENTO VERBAL de autoria do 
vereador GILDO BARROS, pedindo à administração municipal que faça o 
conserto das estradas que ligam os Candeias Boa Vista, Riachão e São 
Sebastião, que estão esburacadas. REQUERIMENTO VERBAL de autoria da 
vereadora SOCORRO ARAÚJO, pedindo ao Secretário de Obras do município 
que faça o roço nas estradas da zona rural de nosso município, 



principalmente nas estradas dos açudinhos, Jucá, Umari, Oiticica, Choró e 
Candeias. REQUERIMENTO VERBAL de autoria do vereador HÉRBERLH 
MOTA, pedindo à Prefeita Cristiane Saraiva que faça a poda das árvores e 
seja melhorada a iluminação da Praça do Conjunto Mazé Viana. 
REQUERIMENTO VERBAL de autoria do vereador SAVINHO, solicitado à 
Dra. Fátima Oliveira, Diretora do 4º CRES, que mande o carro fumacê para 
nosso município. REQUERIMENTO VERBAL de autoria do vereador 
RENALDO BRAGA, pedindo à Prefeita Cristiane Saraiva que pague o pessoal 
que presta serviço na Secretaria de Saúde, que está há 45 dias com os 
salários atrasados. RENALDO BRAGA explicou que foi procurado por 
motoristas que prestam serviço para a Prefeitura, que lhe falaram que a 
Prefeita Cristiane prometeu pagar uma quantia e pagou muito menos, com 
desconto de até 700 reais. REQUERIMENTO VERBAL de autoria da 
Presidente IRMÃ EDILEUZA, pedindo à Prefeita Cristiane que faça a 
conclusão da estrada do Jardim, zona rural. REQUERIMENTO VERBAL de 
autoria do vereador VALDIM OLIVEIRA, pedindo à Prefeita Cristiane que faça 
a limpeza do Mercado Público de Baturité e coloque mais pessoas para fazer 
a limpeza. REQUERIMENTO VERBAL de autoria do vereador VALDIM 
OLIVEIRA, pedindo à Prefeita Cristiane que dê total assistência ao prédio 
onde é feito o trabalho de Fisioterapia, pois o citado prédio está danificado. 
REQUERIMENTO VERBAL de autoria do vereador VALDIM OLIVEIRA, 
pedindo que a Prefeita Cristiane faça a recuperação dos Postos de Saúde do 
município. O vereador VALDIM falou que nossa cidade não tem nada, é 
esquecida. O funcionário é que faz a Prefeitura andar. Falta muito na 
Fisioterapia. Pede apoio para os Postos de Saúde. É vergonhoso saber que os 
Postos de Saúde do Mondego, Alto Alegre e Conselheiro Estelita receberam 
dinheiro e ainda não foram feitos. VALDIM falou que sabe que dá para 
roubar e tem gente que só pensa no bolso. É preciso esquecer o passado e 
olhar o presente e o futuro. É do lado do povo e quer ver a coisa acontecer. 
Deus fez um milagre na sua vida e agradece o apoio do povo. O vereador 
GILDO BARROS falou do apoio que vem dando ao povo do Candeia. Também 
dá apoio aos cavaleiros das cavalgadas e todo seu trabalho está sendo 
divulgado no Facebook do George Freitas, o super maluco. 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 horas e vinte minutos. 
  



PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA SALA DAS SESSÕES 
LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM 16 DE MARÇO 
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 F. FEITOSA - NÃO COMPARECEU 
VEREADOR - FREDERICO OZANAN C. B. MOREIRA - NÃO COMPARECEU 
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 


