
CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ 
ESTADO DO CEARÁ 

 

ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ DO ANO DOIS MIL E QUINZE 

 

Ao primeiro dia do mês de Junho do ano dois mil e quinze, às dezenove horas e 

cinquenta e um minutos, teve início a Vigésima Primeira 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, 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: Foram apresentadas e aprovadas por 

unanimidades e com as assinaturas de apoio dos Edis, as seguintes Moções de Pesar: 

MOÇÃO DE PESAR de autoria dos vereadores MARCELO CARDOSO e HÉRBERLH 

MOTA, pelo falecimento do senhor Francisco Arimatéia, com 57 anos de idade, ocorrido 

na madrugada do dia 29 de Maio, na UMPA, sendo seu corpo velado no Círculo 

Operário de Baturité e sepultado no Cemitério Público São Miguel do nosso município. O 

Arimatéia foi um cidadão exemplar e um emérito protético, que exercia suas atividades 

no CEO. MOÇÃO DE PESAR de autoria do vereador MARCELO CARDOSO pelo 

falecimento do senhor João Costa do Nascimento, o Costa da Ambulância, 60 anos de 

idade, ocorrido no dia 23 de Maio de 2015, no hospital de Messejana, Fortaleza – CE, 

sendo seu corpo velado na Comunidade do Jesuítas e sepultado no Cemitério Público 

de Baturité, trata-se de uma homenagem a um cidadão exemplar e um excelente amigo 



e Funcionário Público Municipal como motorista na Secretaria de Saúde. MOÇÃO DE 

PESAR de autoria do vereador HÉRBERLH MOTA pelo falecimento do senhor José 

Olavo Viana, o popular Zé Olavo, 64 anos, ocorrido no mês de Maio na sua própria 

residência, na rua Duque de Caxias, bairro Feira do Gado, sendo seu corpo velado em 

sua residência e sepultado no cemitério Público São Miguel de Baturité. O Zé Olavo foi 

um cidadão exemplar e pai do Mão do Posto Casa Grande. ORDEM DO DIA: Parecer 

002/15 da CFO favorável ao Projeto de Lei 15/2015 de autoria do vereador HÉRBERLH 

MOTA que concede a dispensa de suas funções o servidor público municipal 

regularmente matriculado em instituição de ensino superior ou ensino técnico e dá 

outras providências. Matéria colocada em votação, sendo aprovado por todos e em 

seguida a Presidente IRMÃ EDILEUZA pôs o mencionado Projeto de Lei em votação 

sendo aprovado por unanimidade. Mensagem nº /15 da Dra.  Cristiane,  Prefeita,  com o 

Projeto de Lei 14/2015 que torna de utilidade pública terreno pertencente ao município 

para fins de moradia popular na localidade conhecida por Conjunto Nova Esperança e 

dá outras providências, cuja matéria foi na Sessão do dia 18/05/15 concedido ao 

vereador OZANAN MOREIRA o pedido de vista e como o prazo foi expirado sem 

nenhuma justificativa, a Presidente IRMÃ EDILEUZA encaminhou o Projeto de Lei para 

a CJR para seu devido parecer, quando o vereador HÉRBERLH pediu dispensa, sendo 

aprovado por todos. Em seguida a Presidente IRMÃ EDILEUZA colocou em votação o 

mencionado Projeto de Lei sendo aprovado por unanimidade. Mensagem 172/15 da Dra. 

Cristiane, Prefeita, anexando Projeto de Lei 17/2015 que altera a Lei Municipal 

1.154/2001, na forma que especifica e dá outras providências. Matéria enviada para a 

CJR para seu devido parecer quando o vereador HÉRBERLH pediu dispensa, sendo 

aprovado por todos e em seguida a Presidente IRMÃ EDILEUZA colocou em votação o 

Projeto de Lei, recebendo a aprovação por unanimidade. Mensagem 173/15 da Dra. 

Cristiane, Prefeita, anexando Projeto de Lei 18/15, que autoriza o Poder Executivo a 

criar o Fundo Municipal da Juventude. Matéria encaminhada para a CFO para seu 

devido parecer quando o vereador HÉRBERLH MOTA  pediu dispensa, sendo 

aprovado por todos. Em seguida a Presidente IRMÃ EDILEUZA colocou em votação o 

referido Projeto de Lei, sendo aprovado por unanimidade. Mensagem 195/15 da Dra. 

Cristiane, Prefeita, anexando Projeto de Lei 19/15 que define como insalubre a atividade 

de Agentes de Saúde do município para efeitos de percepção do adicional 

correspondente, na forma que especifica e dá outras providências. Matéria enviada para 

a CFO para seu devido parecer quando o vereador NILTINHO pediu dispensa sendo 



aquiescido por todos. Em seguida a Presidente colocou em votação o mencionado 

Projeto de Lei, sendo aprovado por unanimidade. Mensagem 196/15 da Dra. Cristiane, 

Prefeita, anexando Projeto de Lei 20/2015 que autoriza o pagamento de prêmio em 

dinheiro aos atletas vencedores de corrida da solidariedade, na forma que especifica e 

dá outras providências. Matéria enviada para a CFO para seu devido parecer quando o 

vereador NILTINHO pediu dispensa do parecer, sendo aprovado por todos. Em seguida 

a Presidente colocou em votação o mencionado Projeto de Lei sendo aprovado por 

unanimidade. Mensagem 197/15 da Dra. Cristiane, Prefeita, anexando Projeto de Lei 

21/15 que institui o plano de carreira e vencimento do cargo de fiscal municipal de 

trânsito, de provimento efetivo e com lotação exclusiva no órgão de trânsito do 

município, na forma que especifica e dá outras providências. Matéria enviada para a 

CFO para seu devido parecer quando o vereador MARCELO CARDOSO pediu 

dispensa, sendo aprovado por todos. Em seguida a Presidente IRMÃ EDILEUZA 

colocou em votação o mencionado Projeto de Lei, sendo aprovado por unanimidade. 

Requerimento nº 022/15 de autoria do vereador VALDIM OLIVEIRA aprovado por todos, 

solicitando ao poder executivo local que estude a possibilidade de excluir da cobrança 

de tributos municipais os feirantes residentes em nossa Baturité, sendo cobrado apenas 

os feirantes que residem fora de nosso município. VALDIM explicou que está pedindo à 

Prefeita Cristiane que dispense a cobrança de taxas dos 163 feirantes de Baturité e faça 

cobrança apenas aos feirantes de outros municípios. Foram apresentados e aprovados 

por unanimidade os seguintes Requerimentos verbais: REQUERIMENTO VERBAL de 

autoria do vereador RENALDO BRAGA, pedindo as cópias autenticadas de todas as 

Atas das Sessões da Câmara desde o dia 30 de Abril, até a presente data. 

REQUERIMENTO VERBAL de autoria da vereadora SOCORRO ARAÚJO, pedindo à 

Secretária de Educação do município que explique o por quê dos ônibus escolares 

estarem parados. SOCORRO ARAÚJO explicou que tem dois ônibus escolares parados 

no Posto Casa Grande e no Pátio da CEASA, segundo informações, por falta de pneus. 

REQUERIMENTO VERBAL de autoria do vereador MARCELO CARDOSO, pedindo a 

vinda a esta Casa de um Diretor da COELCE para explicar o motivo de duas cobranças 

no mesmo mês e outros temas, como a taxa de iluminação pública. Participou da 

Sessão o Sr. Gleydson Gadelha, que falou que a COELCE fez duas cobranças no 

mesmo mês. Disse que a iluminação pública municipal precisa de uma prestação de 

contas. A cidade tá escura. 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. EM TEMPO: Foi feita pelo Sr. Liduino Cardoso, Diretor Geral da Câmara, a 

leitura do Expediente. EXPEDIENTE - CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: Ofício 

138/15, direcionando à Dra. Cristiane Saraiva, Prefeita, o autógrafo de Lei 1.652/2015 

que altera a Lei 1.592/2013, na forma que específica e dá outras providências. Foi 

apresentada a prestação de contas desta Casa, alusivo ao mês de abril do ano em 

curso. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício nº 14/2015 da Sra. Fernanda Lobo 

de Pinho, Secretária de Administração e Finanças, encaminhando as prestações de 

contas do Executivo Municipal, referente ao mês de abril/2015, quando foram 

apresentadas as devidas prestações. Ofício 22/2015 do Sr. Jonh Wesley, solicitando o 

uso do Plenário para explanar sobre os Projetos de Leis da Dra. Cristiane, Prefeita, que 

tratam sobre a Juventude.  

 

PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA. SALA DAS SESSÕES 

LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM 1º DE JUNHO 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 - 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 


