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

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

dezenove horas e vinte e oito 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, MARCELO CARDOSO, PRIMEIRO SECRETÁRIO, NILTON 
GUEDES FILHO, SEGUNDO SECRETÁRIO, SÁVIO CÉSAR, SIMONY FEITOSA, 
OZANAN MOREIRA, SOCORRO ARAÚJO, NELSON ARRUDA, GILDO BARROS. 
Não compareceram e justificaram suas ausências os vereadores HÉRBERLH 
MOTA, VICE-PRESIDENTE, RENALDO BRAGA, LUCIANO FURTADO e VALDIM 
OLIVEIRA. 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. A Presidente IRMÃ 
EDILEUZA disse que estava enferma, pediu desculpas a todos e passou a direção 
da Sessão Ordinária para o vereador MARCELO CARDOSO, Primeiro Secretário da 
Câmara. MARCELO CARDOSO assumiu a direção dos trabalhos e autorizou, em 
seguida, o senhor Carlos Gardel fazer a leitura da Ata da Sessão anterior que foi 
aprovada com adendos do vereador OZANAN MOREIRA, explicando que após as 
licitações é que o Governo agiliza as cidades para colocar os equipamentos. Disse 
que a água que conseguiu foi para as casas do Sítio Mondego. 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 130/16 direcionando a Dra. Cristiane – Prefeita, documentos 
contábeis, referente ao mês de abril do ano em curso e pertencente a esta Casa. 
Ofício 131/16 solicitando da Professora Joice Costa Gomes de Santana – 
Coordenadora da 8ª Crede cópia da Lei Municipal que a Prefeitura local encaminhou 
a SEDUC, pertinente a posse do terreno que será construído a Escola 
Profissionalizante em nosso Município. Ofício 132/16 deste Legislativo comunicando 
a Dra. Cristiane – Prefeita, uma petição verbal de autoria do vereador RENALDO 
BRAGA. Ofício 133/16 desta Casa enviando a Dra. Cristiane – Prefeita, um 
autógrafo de Projeto de Lei de Indicação de autoria da Presidente IRMÃ EDILEUZA 
PAIVA. Ofício 136/16 desta Casa direcionando a Dra. Cristiane – Prefeita, o 
autógrafo de Lei 1696/16 que institui o Dia Mundial da Corrida da Solidariedade no 
Calendário Cultural de nosso Município e dá outras providências. Ofícios 137 a 



139/16 direcionando a Dra. Cristiane – Prefeita, Silvana Furtado – ex-prefeita, e ao 
Ministério Público local uma cópia do Decreto Legislativo Nº 004/16 que consta da 
aprovação da prestação de contas de governo, pertencente a Prefeitura Municipal 
de nossa municipalidade, exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade da 
Sra. Silvana Furtado de Figueiredo Vasconcelos. Ofício 141/16 encaminhando ao Dr. 
Dedé Teixeira – Secretário do Desenvolvimento Agrário, uma Moção de 
Agradecimento do vereador OZANAN MOREIRA. CORRESPONDÊNCIAS 
RECEBIDAS: Ofício Circular 0022/2016 do Sr. Wanderley Alves de Pinho – Gerente 
Geral da Aspec/Fortaleza, apresentando esclarecimentos e orientações dos 
sistemas da referida Empresa quanto a geração do SIM para o TCM/CE no período 
do pleito eleitoral. Ofício 67/16 da Srta. Kecyanne Lopes da Silva – Secretária de 
Ação Social, solicitando o Plenário desta Casa para nos dias 30 e 31 deste mês e 01 
e 02 de junho do ano em curso, realizar das 08h às 17h, uma Capacitação dos 
Entrevistadores e Cadastradores do Programa Bolsa Família. Ofício 39/16 da Sra. 
Joice Costa Gomes de Santana – Coordenadora da 8ª Crede/Baturité, comunicando 
a esta Casa a impossibilidade de direcionar a cópia da Lei Municipal que trata da 
posse do terreno sobre a Escola Profissionalizante. Ofício 16838/2016/SEC, de 
17.05.2016 do Sr. Frank Martins Tavares Filho – Secretário Adjunto do TCM/CE, 
anexando uma cópia do despacho do DATEP sobre a comunicação e solicitação do 
Ofício 105/16 desta Casa que refere-se a homologação junto ao TCM/CE da 
prestação de contas de governo de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Bosco 
Saraiva. ORDEM DO DIA: O Presidente da Sessão, MARCELO CARDOSO, passou 
a palavra para a senhora Elisa do SINSEMB, que falou que o SINSEMB luta há 
muitos anos pelo plano de cargos e carreira dos servidores do município e até agora 
não deu certo. Disse que a assessoria do SINSEMB analisou o plano de cargos e 
carreira e viu que o mesmo é viável. Disse que o SINSEMB estava esperando hoje a 
aprovação do PCCR, mas soube que a Prefeita não vai mandar a matéria hoje e o 
SINSEMB vai procurar o Ministério Público para que os funcionários tenham seus 
direitos assegurados. Compareceram à Sessão vários profissionais da saúde e 
Técnicos de Enfermagem, que falaram que não são valorizados pela gestão e estão 
até sofrendo assédio moral. A vereadora SIMONY disse que está triste com a 
decisão da Prefeita sobre o PCCR e vai lançar nota de repúdio contra a gestão por 
perseguir os funcionários. SIMONY explicou que todos os funcionários da saúde têm 
consciência dos seus direitos e deveres. O vereador OZANAN MOREIRA falou que 
já comunicou à Prefeita sobre o assédio moral contra os servidores da saúde. O 
vereador MARCELO CARDOSO falou que a reunião com a Prefeita teve seus 
pontos positivos e tudo foi considerado para o bem dos funcionários. MARCELO 
CARDOSO disse que a enfermeira é o coração do PSF. O vereador NILTINHO 
explicou que os quatro vereadores que participaram da reunião com a Prefeita 
ficaram a favor dos funcionários. MARCELO CARDOSO disse que o pedido dos 
funcionários é justo, mas só quem pode atender é a Prefeita. O vereador OZANAN 
MOREIRA disse que o PCCR era para ser igual para todos os funcionários e não por 
categoria. O vereador GILDO BARROS disse que os vereadores precisam conversar 
com a Prefeita e mostrar a realidade. O vereador NILTINHO falou que chegou um 



débito no valor de seis milhões de reais para a Prefeitura pagar. Disse que a folha 
da Prefeitura já atingiu o percentual de 59%. Participou da Sessão o senhor 
Alecsandro Feitosa, Técnico em Finanças Pública, que explicou que, desde o mês 
de abril de 2014, que a Prefeitura estourou o gasto com o pessoal e ficou 
impossibilitada de fazer mais gastos. A LRF é séria e tanto o Bosco, quanto a 
Cristiane podem pegar improbidade administrativa. Disse que a solução é a Cristiane 
diminuir a folha. O vereador MARCELO CARDOSO falou que se faz necessário 
fazer uma reforma administrativa para colocar o município no caminho certo. 
Alecsandro disse a folha dos professores custa mais do que o FUNDEB arrecada. O 
vereador NELSON ARRUDA falou que a Prefeita encheu a Prefeitura de gente, com 
gratificações e cargos comissionados. O vereador NILTINHO disse que a reforma 
tem que ser feita para mudar Baturité. O Presidente em exercício  MARCELO 
CARDOSO fez a leitura da Mensagem Nº/2016 da Dra. Cristiane – Prefeita, 
anexando Projeto de Lei 060/16 que trata de ampliação de carga horária a alguns 
Professores da Educação Básica e dá outras providências. Matéria enviada a CFO 
para seu devido parecer quando os Edis GILDO BARROS e NILTON GUEDES 
FILHO pediram dispensa do parecer, sendo aprovado por todos. Em seguida, o 
Presidente em exercício MARCELO CARDOSO colocou o mencionado Projeto 
de Lei em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. MARCELO 
CARDOSO passou a palavra para a senhora Elisa do SINSEMB, que falou que o 
projeto já havia sido ampliado pela Cristiane, foi anulado pelo Bosco e está sendo 
novamente aprovado. Os professores vão retirar a ação que tinham na justiça após a 
aprovação. Disse que os professores já estavam na folha de pagamento e com 
carteira assinada. MARCELO CARDOSO explicou que tudo é uma questão de 
formalidade. O vereador OZANAN MOREIRA disse que a gestão do Bosco foi uma 
quadrilha criada para tirar dinheiro da Prefeitura, com assessoria para tudo. Tinha 
advogado ganhando sete mil reais por mês. Vai apresentar tudo isso na justiça, 
inclusive a farra de combustível e o desvio do PDDE. Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente em exercício MARCELO CARDOSO 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 e uma horas e nove minutos. 

PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA. SALA DAS 
SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM 30 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 - NÃO COMPARECEU 
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 
VEREADORA SIMONY COUTINHO FREITAS FEITOSA 



VEREADOR FREDERICO OZANAN C. B. MOREIRA  
VEREADORA MARIA DO SOCORRO ARAÚJO LIMA 
VEREADOR LUCIANO GOMES FURTADO - NÃO COMPARECEU 
VEREADOR NELSON EDGY GERMANO ARRUDA 
VEREADOR HERMENEGILDO BARROS PEREIRA – GILDO 
VEREADOR VALDEREZ LOPES OLIVEIRA – VALDIM - NÃO COMPARECEU 
 
 


