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

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

horas e cinquenta e um minutos, teve início a Vigésima Terceira Sessão Ordinária 
do Primeiro Período Legislativo da Câmara Municipal de Baturité, com as presenças 
dos seguintes vereadores, num total de dez: 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, VALDIM OLIVEIRA. Não compareceram e justificaram suas 
ausências os vereadores SIMONY FEITOSA, OZANAN MOREIRA e GILDO 
BARROS. 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 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 155/16, enviando ao Dr. Neurisângelo Freitas – Presidente da 
CAGECE cópia de uma Petição de autoria da Presidente IRMÃ EDILEUZA PAIVA. 
Ofício 157/16, convidando o Dr. Ricardo Gonçalves Pinheiro – Delegado Regional de 
Polícia Civil de Baturité, para participar da Sessão Ordinária do dia 20 deste mês de 
autoria do vereador NILTINHO. Ofício 158/16, comunicando ao MJ. Gleydson 
Pinheiro Farias – Comandante da 2ª Cia do 4º BPM de Baturité, uma Proposição 
verbal de autoria do vereador RENALDO BRAGA. Ofício 159/16 direcionado à Dra. 
Cristiane – Prefeita, tratando do não envio a esta Casa da prestação de contas do 
mês de maio/15, pertencente ao Executivo Municipal e que tem a sua 
responsabilidade. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício Nº 128/2016 da 
Professora Ana Kátia Almeida Moreira Furtado – Secretária Municipal de Educação, 
solicitando desta Casa cópias de alguns processos da SECON de julho, agosto e 
novembro de 2014. Ofício 820/16 do Dr. Ricardo Gonçalves Pinheiro – Delegado 
Regional de Polícia Civil de Baturité, comunicando a impossibilidade de participar da 
Sessão Ordinária desta data. ORDEM DO DIA: Parecer 002/2016 da Comissão de 
Justiça e Redação assinado pelos Edis NILTON GUEDES FILHO– Presidente, e 
MARCELO CARDOSO – Membro, favoráveis ao Projeto de Resolução 001/2015 que 
institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar desta Câmara Municipal de autoria 



dos membros da Mesa Diretora desta Casa. Neste momento, o vereador 
HÉRBERLH MOTA, Relator da mencionada Comissão, pediu vistas do Parecer para 
conceder algumas modificações, sendo o pedido de vistas aceito pela Presidente 
IRMÃ EDILEUZA. Foram apresentados e aprovados por unanimidade os seguintes 
Requerimentos e Requerimentos Verbais: Requerimento nº 044/16, de autoria do 
vereador LUCIANO FURTADO, pedindo à Prefeita Cristiane que faça a substituição 
da lombada existente na Rua Duque de Caxias, Bairro Putiú, entre a Igreja 
Assembleia de Deus e o Posto de Saúde, por uma lombada igual a que foi 
construída em frente ao INSA. Requerimento nº 045/16, de autoria do vereador 
LUCIANO FURTADO, solicitando ao Poder Executivo Municipal que regularize a 
situação da iluminação pública da Delegacia Regional de Polícia Civil de Baturité, no 
Mondego, fazendo a troca das lâmpadas queimadas nos postes próximos, pois a 
escuridão causa perigo aos que trabalham no prédio e aos que procuram 
atendimento no órgão citado. Requerimento nº 046/2016, de autoria do vereador 
LUCIANO FURTADO, solicitando ao Dr. Delcir Carlos Teixeira, Secretário de 
Segurança e Defesa Social do Estado, que mande uma Patrulha Rural para a 2ª Cia 
do 4º BPM, para auxiliar o trabalho da Polícia Militar em toda a nossa zona rural. 
Requerimento Verbal, de autoria do vereador RENALDO BRAGA, pedindo ao Poder 
Executivo Local que faça a sinalização completa nos novos quebra-molas da cidade, 
com placas e pinturas no asfalto e com faixas reflexivas no próprio equipamento. 
Requerimento Verbal, de autoria do vereador NILTINHO, solicitando a realização de 
uma reunião entre os vereadores com a COGERH e a CAGECE para falar e discutir 
a limpeza da Barragem Tijuquinha. O vereador LUCIANO FURTADO comentou 
sobre os seus três Requerimentos hoje aprovados e falou que há poucos dias foi 
assaltado pela segunda vez. Disse que nos finais de semana a Delegacia de Polícia 
Civil de Baturité não tem Escrivão e nem Delegado e todos os casos da Região 
Maciço são levados para a Delegacia de Maracanaú. O Sr. Valdenes participou da 
Sessão e agradeceu aos vereadores pelo apoio ao Sindicato SINDRACS. O 
vereador RENALDO BRAGA falou que fica negativamente abismado com o que vem 
acontecendo em Baturité, com a Prefeita Cristiane fazendo ações nas comunidades, 
como cortes de cabelo e deixa a UMPA abandonada, sem sequer uma Dipirona. Viu 
com surpresa que a Cristiane fez licitação de mais de dois milhões de reais para 
aluguel de máquinas, quando a Prefeitura tem máquinas do PAC que não se sabe 
onde estão. O vereador NILTINHO sugeriu a realização de uma reunião dos 
vereadores com as empresas COGERH e CAGECE para que seja feita uma limpeza 
na Tijuquinha, pois a previsão é que para o próximo ano o inverno seja bom. O 
vereador RENALDO BRAGA falou que a CAGECE acha inviável limpar a Tijuquinha. 
O ideal seria a construção de uma outra barragem abaixo da Tijuquinha. O vereador 
NELSON ARRUDA disse que sua irmã Gracinha e seu cunhado Marcelo dos 
Correios levaram o netinho para a UMPA com falta de ar a uma hora da manhã. O 
enfermeiro de plantão viu e examinou a criança, verificou a falta de ar, mas não 
chamou o médico e mandou a criança para casa sem o devido atendimento, o que é 
lamentável. O vereador MARCELO CARDOSO explicou que a ação correta seria a 
criança ter sido atendida por um Médico. MARCELO CARDOSO citou que a Gestão 



deve fazer um plano de ação para equilibrar a governabilidade, valorizando 
prioridades. A Câmara deve ter sua participação para que aconteça uma boa 
Gestão. Já entrou dentro da parede da Tijuquinha e viu o que precisa ser feito, 
inclusive o conserto de um vazamento que existe há muitos anos. A CAGECE não 
pode sair de Baturité, pois o município não pode viabilizar um SAAE. A posição da 
Câmara deve ser feita dentro de um bom contrato para Baturité. A Presidente IRMÃ 
EDILEUZA disse que a CAGECE é incompetente. A CAGECE cavou um buraco em 
frente ao INSA e um jovem se acidentou e a empresa nada fez. O serviço da 
CAGECE não melhora nem quando a mesma quer renovar o contrato. IRMÃ 
EDILEUZA falou que quando Baturité tiver um Prefeito de coragem vai criar um 
SAAE. Todo serviço da CAGECE é mal feito. A CAGECE não presta e quer 
penalizar nosso povo com sua incompetência. O povo tem que participar da 
discussão do contrato. Após sua explanação, IRMÃ EDILEUZA passou a direção da 
Sessão para o vereador MARCELO CARDOSO. O vereador RENALDO BRAGA 
falou que fica preocupado com a situação e acha complicado renovar um contrato de 
30 anos em final de mandato. Acha que essa discussão deve ficar para o próximo 
gestor. O vereador NILTINHO mostrou que a CAGECE está presente em 96 por 
cento das cidades do Ceará, enquanto o SAAE só existe em sete cidades do 
Estado. O vereador MARCELO CARDOSO explicou que deve ser considerado o que 
for melhor para o nosso povo. Lembrou que em 2002, quando era Presidente da 
Câmara, votou contra a CAGECE por discordar de muitos pontos impostos pela 
empresa no contrato. MARCELO CARDOSO passou a palavra para o Sr. Manoel 
Moura Sales, o Maluquinho, que explicou que quando o contrato for renovado, a 
CAGECE precisa criar mais empregos para o nosso povo. 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 Ordinária foi levantada às vinte e uma 
horas e oito minutos. 

PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA. SALA DAS 
SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL  DE BATURITÉ EM 20 DE 
JUNHO DO ANO 2016. 
 
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 - NÃO COMPARECEU 
VEREADOR VALDEREZ LOPES OLIVEIRA – VALDIM 
 


