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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ DO ANO DOIS 
MIL E DEZESSEIS 

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

dezenove horas e vinte e nove 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, SIMONY FEITOSA, OZANAN MOREIRA, LUCIANO FURTADO, 
NELSON ARRUDA, GILDO BARROS, VALDIM OLIVEIRA. Não compareceram e 
justificaram suas ausências os vereadores SÁVIO CÉSAR e SOCORRO ARAÚJO. 
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 
140/16 direcionando ao Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar – Presidente do TCM, 
uma cópia do Decreto Legislativo Nº 004/16 que consta da aprovação da prestação 
de contas de governo, pertencente à Prefeitura Municipal de nossa municipalidade, 
exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade da Sra. Silvana Furtado de 
Figueiredo Vasconcelos. Ofício 142/16 desta Casa direcionando a Dra. Cristiane – 
Prefeita, o autógrafo de Lei 1697/16 que amplia carga horária a Professores 
Municipais e dá outras providências. Ofício 143/16 comunicando ao Dr. José 
Wanderley Augusto Guimarães – Superintendente Adjunto da SOHIDRA, o uma 
Moção de Agradecimento do vereador OZANAN MOREIRA. 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite do Sr. Cláudio Maurício Gesteira – 
Gerente da Bacia Metropolitana, para participarem da reunião de operação, a ser 
realizada no dia 13 deste mês, a partir das 9h, na Capela da Comunidade Poços, 
Distrito Antônio Diogo, Município de Aracoiaba. Ofício Circular 134/2016-CRA-CE - 
Fiscalização e Registro do Adv. Alessandro Alexandre Maia – Procurador do CRA-
CE. Ofício Circular da Srta. Kecyanne Lopes da Silva – Secretária do Trabalho e 
Desenvolvimento Social, solicitando o Plenário desta Casa para no dia 07 deste 
mês, a partir das 8h realizar a abertura do incío da Semana Municipal da 



Erradicação do Trabalho Infantil. Ofício 013/2016 do Sr. Lucas Bastos Vasconcelos 
Arruda – Vice-Presidente do PRB em Baturité, solicitando o Plenário desta Casa, 
para no dia 09 deste mês, a partir das 19h, realizar uma reunião coordenada por 
esta agremiação partidária. Ofício Circular 34/2016 - PRESI, de 05.05.2016 do 
Conselheiro Fco de Paula Rocha Aguiar – Presidente do TCM/CE, comunicando a 
realização do Programa Mais Capacidade, a ser realizado nos dias 07 e 08 deste 
mês, na cidade de Aracoiaba. Ofício 17.931/2016/SEC, de 27.05.2016, da lavra do 
Sr. Frank Martins Tavares Filho – Secretário Adjunto do TCM/CE, direcionando a 
esta Casa para efeito de guarda dos processos e documentos do RGF, tendo como 
Unidade Gestora a Câmara Municipal e referente ao Processos 19953/13 e 3403/10. 
Foi apresentada a prestação de contas deste Legislativo Mirim, alusivo ao mês de 
abril do ano em curso. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei 059/16 que outorga o título 
de cidadão baturiteense, ao Senhor Wagner Vital Barbosa e dá outras providências. 
Matéria enviada a CJR para seu devido parecer quando o vereador HÉRBERLH 
MOTA pediu dispensa do parecer, sendo o pedido aprovado por todos. Em 
seguida, a Presidente IRMÃ EDILEUZA colocou o mencionado Projeto de Lei 
em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Moção de Pesar, de 
autoria do vereador LUCIANO FURTADO, aprovado por todos os vereadores e com 
as assinaturas de apoio, pelo falecimento da senhora Maria Simoni da Silva Nere, 
com 48 anos de idade, ocorrido no dia 28.05.2016, no HMJPC, sendo seu corpo 
velado no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na Boa Vista, Centro, 
sendo sepultado no Cemitério Público de nossa cidade. A Simoni foi uma cidadã e 
dona de casa exemplar, sendo esposa do senhor Lucivane Moraes Nere, o Duda, 
funcionário da nossa Câmara Municipal. Os vereadores LUCIANO FURTADO, IRMÃ 
EDILEUZA e HÉRBERLH MOTA prestaram homenagens à senhora Simoni e o 
vereador LUCIANO FURTADO pediu que fosse feito um minuto de silêncio em 
homenagem à senhora Simoni. Foram apresentados e aprovados por unanimidade 
os seguintes Requerimentos Verbais: Requerimento Verbal, de autoria do vereador 
GILDO BARROS, pedindo ao Poder Executivo local que faça o imediato conserto no 
quebra-mola construído em frente ao INSA e em todos os outros que foram 
construídos e estão com defeitos. Requerimento Verbal, de autoria do vereador 
NELSON ARRUDA, pedindo ao Poder Executivo local que construa uma lombada 
entre a Travessa Hildo Furtado e a Travessa Coração de Jesus, na Rua São Paulo. 
Requerimento Verbal, de autoria do vereador HÉRBERLH MOTA, pedindo à Prefeita 
Cristiane Braga que faça a construção de um quebra-mola na Av. Francisco Braga 
Filho, Anel Viário, próximo às residências do Pedro Uchoa e do Zé Valter. A palavra 
foi passada para o senhor Alessandro Feitosa, esposo da vereadora SIMONY 
FEITOSA, que explicou que veio à Câmara pedir ao senhor Batista que não atinja a 
dignidade das pessoas boas de Baturité, como vem fazendo na Rádio Plus e no 
Facebook. Alessandro falou que o Batista tem que ser tratado como elemento, pois 
tem um histórico ruim. Disse que o Batista critica todos os vereadores, que, segundo 
o mesmo, fizeram uma negociata com a Prefeita Cristiane. Alessandro falou que o 
Batista persegue a Cristiane e, para isso, usa os nomes de alguns vereadores. Disse 
que sua esposa SIMONY é concursada e competente, realiza um ótimo trabalho na 



sua área e qualquer vantagem que a mesma receba é fruto da sua competência e 
trabalho e dentro da lei. Disse que o Batista é acostumado com negociata, com 
invasão de terra e mercantil e só comete irresponsabilidade. O vereador OZANAN 
MOREIRA disse que o Batista é um bandido que tem em Baturité e já cometeu 
várias bandidagens, como invadir o mercantil do Clovin e invadir um grande terreno 
no Coió. OZANAN disse que o Batista é um mau caráter e um advogado medíocre. 
OZANAN MOREIRA apresentou um Requerimento Verbal que foi aprovado com um 
voto contra da Presidente IRMÃ EDILEUZA, pedindo que a assessoria jurídica da 
Câmara entre na justiça para que o Batista diga quais vereadores da Câmara 
participam da tal “cumbuca de mel”. O vereador NELSON ARRUDA deixou claro que 
nunca pediu nada à Sra. Cristiane e nunca participou de reunião com a mesma. 
Disse que a sua cunhada Fabíola tem cargo na Secretaria de Finanças desde o ano 
de 2014, ainda na gestão do Bosco, que foi quem deu o tempo integral a Fabíola. O 
vereador NILTINHO deixou claro que os vereadores votaram contra o Bosco porque 
o trabalho da CPI foi bem feito, com provas documentais. O vereador MARCELO 
CARDOSO falou que sempre denunciou o Bosco e nunca negociou com a Cristiane 
em nada. A sua postura como vereador sempre foi isenta e séria. Requerimento 
Verbal, de autoria do vereador LUCIANO FURTADO, pedindo ao Sr. Batista Assis 
que venha a esta Casa dizer quais os nomes dos vereadores que fizeram negociata 
com a Prefeita Cristiane, quais vereadores participam da tal “cumbuca de mel”. 
LUCIANO FURTADO deixou claro que nunca fez negociata com a Cristiane ou com 
qualquer outro Prefeito. A palavra foi passada para a senhora Márcia, do Mondego, 
que falou das crianças que foram encontradas mortas no lixão de Baturité, algo 
terrível. Vai criar em Baturité um plano de valorização pela vida, um plano que visa o 
apoio a crianças indefesas. O vereador NILTINHO disse que o lixão de Baturité 
recebe lixo de várias cidades do Maciço e não se sabe se as duas crianças são ou 
não de Baturité. O vereador MARCELO CARDOSO apresentou um Requerimento 
Verbal que foi aprovado por unanimidade, pedindo à Prefeita Cristiane que impeça 
que os outros municípios tragam seus lixos para Baturité. MARCELO CARDOSO 
disse que cada cidade tem que cuidar do seu próprio lixo. A vereadora SIMONY 
FEITOSA explicou que a Secretaria de Saúde de Baturité está fazendo um 
rastreamento para descobrir a mãe que jogou as crianças no lixo. SIMONY disse 
que o lixo hospitalar de várias cidades é jogado no lixão de Baturité, sem ser 
incinerado. O vereador MARCELO CARDOSO disse que o lixo hospitalar deve ser 
incinerado e ter vários outros procedimentos para seu descarte. Baturité não pode 
ser o depósito de lixo de outras cidades. 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 horas e trinta e nove minutos. 

 
 
 



PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA. SALA DAS 
SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM SEIS DE 
JUNHO 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 - NÃO COMPARECEU 
VEREADORA SIMONY COUTINHO FREITAS FEITOSA 
VEREADOR FREDERICO OZANAN C. B. MOREIRA  
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 

 


