
CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ 
ESTADO DO CEARÁ 

 

ATA DA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ DO ANO DOIS MIL E QUINZE 

 

Aos vinte e nove dias do mês de Maio do ano dois mil e quinze, às vinte horas e 

trinta e dois minutos, teve início a Vigésima Sessão Ordinária do Primeiro Período 

Legislativo da Câmara Municipal de Baturité, com as presenças dos seguintes 

vereadores, num total de nove: IRMÃ EDILEUZA PAIVA, PRESIDENTE, HÉRBERLH 

MOTA, VICE-PRESIDENTE, MARCELO CARDOSO, PRIMEIRO SECRETÁRIO, 

NILTON GUEDES FILHO, SEGUNDO SECRETÁRIO, SIMONY FEITOSA, LUCIANO 

FURTADO, NELSON ARRUDA, GILDO BARROS, VALDIM OLIVEIRA. Não 

compareceram e justificaram suas ausências os vereadores RENALDO BRAGA, SÁVIO 

CÉSAR, OZANAN MOREIRA 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 autorizou, em seguida, o Sr. Carlos Gardel 

fazer a leitura da Ata da Sessão anterior que foi aprovada com um adendo da vereadora 

SIMONY FEITOSA, explicando que na Sessão anterior pediu ao senhor Liduino Cardoso 

que explicasse tecnicamente aos vereadores toda a tramitação da matéria. SIMONY 

explicou que não falou que não sabia o que seria votado.  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: Edital de 

convocação Ordinária nº 001/2015 da Presidente IRMÃ EDILEUZA PAIVA, convocando 

os senhores vereadores para participarem de uma Sessão com caráter Ordinário, nesta 

sexta-feira, dia 29 de maio de 2015, a partir das 19 horas, afim de se tratar de assuntos 

de interesse do executivo local. ORDEM DO DIA: Mensagem nº 0171/2015 – GP, de 21 

de maio, da Dra. Cristiane Saraiva – Prefeita, anexando projeto de lei nº 016/15 que 

altera a lei municipal nº 1592/2013, de 13 de junho/2013, na forma que especifica e dá 

outras providências. EMENDA ADITIVA nº 001/2015, de autoria da vereadora SIMONY 

FEITOSA, com o seguinte teor: fica estabelecido o percentual de 50% (cinquenta por 

cento) dos recursos do programa de melhoria do acesso e qualidade dos recursos do 



programa de melhoria do acesso e qualidade PMAQ – com pagamento de gratificação 

por produtividade aos profissionais de saúde devidamente enquadrados no Artigo 5º e 

que tenham preenchido todos os requisitos da presente lei e portaria nº 1654/GM/MS, 

acrescentando parágrafo ao Artigo 5º da lei 1592/2013 ao projeto em tela e Emendas 

Aditivas – os profissionais contemplados pelo PMAQ deverão receber seus incentivos de 

acordo com o desempenho, considerando os seguintes critérios: muito acima da média, 

acima da média, mediano ou abaixo da média e insatisfatória, prevista na portaria nº 

1654/GM/MS, de 19 de julho de 2011 e fique estabelecido o percentual de 50% 

(cinquenta por cento) para rateio entre profissionais contemplados em lei pelo programa 

e o restante dos 50% (cinquenta por cento) para ser utilizado para a melhoria do acesso 

à atenção básica, de autoria do vereador MARCELO CARDOSO ao Artigo 1º e Artigo 5º 

da lei 1592/2013 ao projeto hora tratado. Matérias enviadas à CFO para seu devido 

parecer, quando o vereador HÉRBERLH MOTA pediu dispensa, sendo aprovado por 

todos. Em seguida, a Presidente IRMÃ EDILEUZA colocou as matérias em votação, 

sendo aprovadas por unanimidade. A vereadora SIMONY FEITOSA parabenizou a 

gestora e o Secretário Micael Nobre, pela matéria e, como profissional da saúde, sente-

se feliz em apresentar uma emenda. O vereador MARCELO CARDOSO lamentou os 

falecimentos de dois amigos e profissionais da saúde, que nos deixaram de modo 

repentino, no caso os amigos Costa e Arimateia, vitimados pelo coração. MARCELO 

CARDOSO pediu que fosse feito um minuto de silêncio em homenagem aos dois 

cidadãos. Logo em seguida, MARCELO CARDOSO explicou que as duas emendas 

apresentadas pela SIMONY e pelo vereador MARCELO CARDOSO são importantes, 

pois dão méritos aos profissionais. Reconhece a luta da Prefeita Cristiane. Todos os 

profissionais da saúde sairão ganhando e se motivarão. O vereador NILTINHO 

parabenizou a Prefeita e a todos os profissionais da saúde. Participou da Sessão o 

Secretário de Saúde do município, Dr. Micael Nobre, que explicou que a gestão está 

reconhecendo o real valor dos servidores. Micael falou que a Secretaria de Saúde vai 

adquirir três novos carros para atender o PSF e as famílias. 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 seis minutos.  

 

 



PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA SALA DAS SESSÕES 

LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM 29 DE MAIO 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 - NÃO COMPARECEU 

VEREADOR DOMINGOS SÁVIO CÉSAR ALVES - NÃO COMPARECEU 

VEREADORA SIMONY COUTINHO FREITAS FEITOSA 

VEREADOR FREDERICO OZANAN C. B. MOREIRA - NÃO COMPARECEU 

VEREADORA MARIA DO SOCORRO ARAÚJO LIMA - NÃO COMPARECEU 

VEREADOR LUCIANO GOMES FURTADO 

VEREADOR NELSON EDGY GERMANO ARRUDA 

VEREADOR HERMENEGILDO BARROS PEREIRA – GILDO 

VEREADOR VALDEREZ LOPES OLIVEIRA – VALDIM 

 


