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

 
Aos dezesseis dias do mês de Maio do ano dois mil e dezesseis, às 

dezenove horas e quarenta e um minutos, teve início a Décima Oitava Sessão 
Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Câmara Municipal de Baturité, com as 
presenças dos seguintes vereadores, num total de doze: IRMÃ EDILEUZA PAIVA, 
PRESIDENTE, HÉRBERLH MOTA, VICE-PRESIDENTE, MARCELO CARDOSO, 
PRIMEIRO SECRETÁRIO, NILTON GUEDES FILHO, SEGUNDO SECRETÁRIO, 
RENALDO BRAGA, SÁVIO CÉSAR, SIMONY FEITOSA, SOCORRO ARAÚJO, 
LUCIANO FURTADO, NELSON ARRUDA, GILDO BARROS, VALDIM OLIVEIRA. 
Não compareceu e justificou sua ausência o vereador OZANAN MOREIRA. Havendo 
número legal, a Presidente IRMÃ EDILEUZA 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 
senhor Carlos Gardel fazer a leitura da Ata da Sessão anterior que foi aprovada por 
unanimidade. Foram feitas a seguir pelo senhor Liduino Cardoso, Diretor Geral da 
Câmara, as leituras do Expediente e da Ordem do Dia, respectivamente. 
EXPEDIENTE – CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: Ofício 118/16 desta Casa 
direcionando a Dra. Cristiane – Prefeita quatro autógrafos de Leis que tratam de 
diversos assuntos de total interesse de nossa municipalidade. Ofício 122/16 
comunicando a Dra. Cristiane– Prefeita uma proposição verbal de autoria dos 
Vereadores Gildo Barros e Luciano Furtado. Ofício 123/16 informando a Professora 
Joice Costa - Coordenadora da 8ª Crede uma proposição verbal de autoria do Edil 
Dr. Marcelo Cardoso. Ofício 124/16 deste Legislativo Mirim comunicando a Sra. 
Silvana Vasconcelos – ex-prefeita, o recebimento do Processo.BAT.PCG.7249/13 da 
Prefeitura de Baturité, referente ao ano de 2012, e sob a sua responsabilidade, 
concedendo-lhe o prazo de 15 dias para sua defesa quanto ao conteúdo do Parecer 
Prévio 145/2015 do pleno do TCM/CE. Oficio Nº /2016 da Presidente IRMÃ 
EDILEUZA, encaminhando ao TCM/CE o conteúdo da documentação relativa à área 
de pessoal através de arquivos digitais – mês de março, em respeito ao Artigo 41 da 
Lei Orgânica nº 12.160/93 daquele Órgão. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Ofício 027/2016 da Sra. Fernando Lobo de Pinho – Secretária de Administração e 
Finanças encaminhando a esta Casa as prestações de contas, alusivas ao mês de 
abril/2016 e pertencentes ao Gabinete da Prefeita, Secretaria de Administração e 
Finanças, Educação/FUNDEB, Saúde, Ação Social, Cultura e Turismo, Esporte, 
Juventude e Lazer, Infraestrutura e Urbanismo e Agricultura, Meio Ambiente e 



Desenvolvimento Sustentável de nosso Executivo Municipal. Convite da Direção do 
Instituto Nossa Senhora Auxiliadora de nossa Cidade para participarem da Festa de 
Nossa Senhora Auxiliadora, a ser realizada no dia 24 deste mês, a partir das 
16hs30min. Comprovante do Envio Nº 182/2016 do TCM/CE quanto ao conteúdo da 
documentação relativa a área de pessoal através de arquivos digitais – mês de 
março, de total interesse desta Casa, em respeito ao Artigo 41 da Lei Orgânica nº 
12.160/93 dessa Corte de Contas. Ofício Circular 34/2016 – PRESI do Conselheiro 
Francisco de Paula Rocha Aguiar – Presidente do TCM convidando para 
participarem do Programa Mais Capacidade, a ser realizado na cidade de Aracoiaba, 
no período de 07 e 08 de junho do ano em curso. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei 
de Indicação 004/16 do vereador MARCELO CARDOSO que dispõe sobre a 
equiparação de salário de servidor público municipal e dá outras providências. 
Matéria enviada a CFO para seu devido parecer, quando o vereador NILTINHO 
pediu dispensa, sendo aprovado por todos. Em seguida a Presidente IRMÃ 
EDILEUZA colocou a mencionada Proposição em votação, sendo aprovada por 
unanimidade. Mensagem com Justificativa/16 da Dra. Cristiane Braga – Prefeita 
anexando Projeto de Lei 055/16 que dispõe sobre doação de cabras leiteiras para 
famílias carentes e dá outras providências. Matéria enviada para a CFO para seu 
devido parecer quando os Edis HÉRBERLH MOTA e MARCELO CARDOSO 
pediram dispensa do parecer, sendo aprovado por todos. Em seguida a Presidente 
IRMÃ EDILEUZA pôs em votação mencionado Projeto de Lei, sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 056/16 do vereador LUCIANO FURTADO 
que dispõe sobre a denominação de uma rotatória de nossa cidade e dá outras 
providências. Matéria direcionada a CJR para seu devido parecer quando a 
vereadora SOCORRO ARAÚJO pediu dispensa do parecer, sendo aprovado por 
todos. Em seguida, a Presidente IRMÃ EDILEUZA colocou o mencionado Projeto de 
Lei em votação sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 057/16 do vereador 
HÉRBERLH MOTA que dispõe sobre a denominação de uma artéria de nossa 
cidade e dá outras providências. Matéria encaminhada a CJR para seu devido 
parecer quando o vereador MARCELO CARDOSO pediu dispensa do parecer, 
sendo aprovado por todos. Em seguida a Presidente IRMÃ EDILEUZA pôs a matéria 
em votação, sendo aprovado por unanimidade. Moção de Pesar, de autoria do 
vereador MARCELO CARDOSO e com as assinaturas de apoio dos demais 
vereadores, aprovado por unanimidade, pelo falecimento do senhor Francisco 
Pereira Lima, o popular Chiquinho Barbeiro, com 81 anos de idade, ocorrido no dia 
12 de maio de 2016, em sua residência na Rua Major Pedro Castelo – Centro, 
sendo seu corpo velado na mesma residência e sepultado no dia seguinte no 
Cemitério São Miguel. MARCELO CARDOSO disse que o Chiquinho Barbeiro foi um 
cidadão exemplar, ótimo pai de família e ótimo barbeiro. O vereador NILTINHO falou 
que foi marcada para a próxima quarta-feira, dia 18, às 10 horas da manhã, uma 
reunião entre os vereadores e a diretoria da CAGECE, quando será debatido o tema 
sobre o contrato da CAGECE com o município. NILTINHO explicou que a reunião 
será realizada aqui na Câmara. A Presidente IRMÃ EDILEUZA passou a palavra 
para o Dr. Campelo, Secretário Municipal de Agricultura, que agradeceu a todos e 



explicou que o projeto Cabra Leiteira tem por objetivo ajudar famílias carentes e 
gerar emprego e renda para cem famílias. O programa será realizado em parceria 
com as Secretarias de Agricultura, Saúde e Ação Social. O projeto já existe, mas 
terá uma cara nova em Baturité. Dr. Campelo disse que o objetivo do projeto é 
alimentar famílias carentes com o leite produzido pelas cabras. O vereador 
LUCIANO FURTADO falou que o Dr. Campelo é excelente em sua área de trabalho. 
O vereador MARCELO CARDOSO disse que a iniciativa é louvável e o projeto tem 
alcance e futuro. O vereador GILDO BARROS parabenizou o Sr. Campelo pelo 
projeto. Pediu que seja feita uma recuperação no matadouro público. O vereador 
RENALDO BRAGA pediu ao Dr. Campelo que cave poços artesianos no leito do rio 
Choró para o sustento das pessoas e dos animais. RENALDO BRAGA pediu mais 
poços profundos para Baturité. O vereador NILTINHO pediu que fosse feita a 
instalação de um poço profundo que já foi cavado há mais de vinte anos, em frente 
ao hotel do Dr. Aldenor Xavier, no Putiú. O vereador GILDO BARROS disse que 
pediu poços profundos ao DNOCS, mas pelo DNOCS a coisa tá difícil. O vereador 
MARCELO CARDOSO falou que a Tijuquinha talvez só abasteça Baturité até 
agosto. A vereadora SOCORRO ARAÚJO parabenizou o Dr. Campelo pelo trabalho. 
Dr. Campelo agradeceu a acolhida dos vereadores e disse que vai pedir ao Estado 
mais vinte poços para Baturité. O vereador HÉRBERLH MOTA falou sobre o 
encontro da Juventude do PSD 55 e dos partidos PSC, Democratas e Solidariedade, 
acontecido ontem aqui na Câmara, que teve as presenças do Deputado Audic Mota 
e da Professora Sulamita Torres. HÉRBERLH MOTA criticou a gestão municipal e 
disse que a nossa saúde passa por um descaso que os mais humildes sentem na 
pele. HÉRBERLH explicou que o senhor Raimundo Gomes Dias foi vítima, pois 
passou mal e ia para Fortaleza numa ambulância do município, que quebrou na 
estrada e teve que passar para um veículo particular, tendo dificuldade para ser 
atendido nos hospitais, sendo atendido após muito apelo e amizade. HÉRBERLH 
disse que isso é um descaso e nossa cidade não pode ficar a mercê de ambulâncias 
sucateadas. O principal objetivo de uma administração deve ser cuidar das 
pessoas. Nada mais havendo a tratar, a Presidente IRMÃ EDILEUZA PAIVA deu 
por encerrada a presente Sessão Ordinária, sendo lavrada pelo Senhor 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 trinta e oito minutos. 

PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA. SALA DAS 
SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM 16 DE 
MAIO DO ANO DOIS MIL E DEZESSEIS. 
 
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 - 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 
 


