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ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 

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

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

oito horas e cinquenta e seis minutos da manhã, teve início a Terceira Sessão 
Ordinária do Segundo 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, SIMONY FEITOSA, LUCIANO FURTADO, 
NELSON ARRUDA, GILDO BARROS. Não compareceram e justificaram suas 
ausência os vereadores OZANAN MOREIRA, SOCORRO ARAÚJO e VALDIM 
OLIVEIRA. 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 Sr. 
Liduino Cardoso, Diretor Geral da Câmara, as leituras do Expediente e da Ordem do 
Dia, respectivamente. EXPEDIENTE – CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: Ofício 
Circular 004/16 direcionado a diversas Instituições constituídas em nosso Município 
informando a mudança do horário da Sessão Ordinária desta Casa. Ofício Circular 
005/16 direcionando a diversas Instituições em nosso Município cópias do Edital de 
Publicidade Nº 002/2016, Publicação do RGF e Certidão de Divulgação do 
mencionado Relatório, referente ao primeiro semestre do c/ ano e pertencentes a 
esta Casa Legislativa. Ofício 202//16 enviando a Dra. Cristiane – Prefeita, cópia do 
autógrafo de Lei 1.701/2016 sobre os feriados municipais de nosso Município. Ofício 
203//16 comunicando a Dra. Cristiane Braga Saraiva – Prefeita, um requerimento 
verbal de autoria do vereador HÉRBERLH MOTA. Ofício 204/2016 encaminhando 
eletronicamente ao Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar – Presidente do TCM, o 
Edital de Publicidade Nº 002/2016, Publicação do RGF e Certidão de Divulgação do 
mencionado Relatório, referente ao primeiro semestre do c/ ano e pertencentes a 
esta Casa Legislativa. Ofício 205/16 enviando a Dra. Cristiane – Prefeita, cópias do 
Edital de Publicidade Nº 002/2016, Publicação do RGF e Certidão de Divulgação do 
mencionado Relatório, referente ao primeiro semestre do c/ ano e pertencentes a 
esta Casa Legislativa. Ofício 207/16 encaminhado a Dra. Cristiane – Prefeita, 
fazendo ref. ao seu Projeto de Lei que trata sobre denominações de várias Artérias 
da Comunidade Alto Alegre em nosso Município. CORRESPONDÊNCIAS 
RECEBIDAS: Decreto 022/2016 da Dra. Cristiane – Prefeita, que trata de horário de 



funcionamento e de atendimento ao público, no âmbito de nossa municipalidade. 
Comunicados diversos do FNDE/Brasília/DF informando as liberações de recursos 
financeiros a Secretaria Municipal de Educação, nos valores totais de R$ 39.574,00 
e R$ 23.940,00. Ofício Circular 023/16 da Dra. Patrícia Toledo – Juíza Eleitoral-5ª 
Zona, requisitando os veículos devidamente abastecidos com os seus respectivos 
motoristas para as eleições do c/ ano. Ofício 22567/016/SEC do Sr. FRANK Martins 
Tavares Filho – Secretário Adjunto, anexando Acórdão 3361/2016 dos Conselheiros 
da 2ª Câmara do Pleno do TCM/CE comunicando que o PROC.Nº 
2012.BAT.TCE.01706/16 – Secretaria Municipal de Saúde de Baturité, sob a 
responsabilidade da Dra. Maria Auxiliadora Bessa dos Santos, pertinente ao 
exercício financeiro de 2012, foi extinto do feito sem julgamento do mérito e 
consequentemente arquivado naquela Corte de Contas. Ofício 25143/016/SEC do 
Sr. Fernando Antônio Diogo de Siqueira Cruz – Secretário, anexando Acórdão 
3518/2016 dos Conselheiros da 1ª Câmara do Pleno do TCM/CE comunicando que 
o PROC.Nº 2010.BAT.TCE.15905/15 – Câmara Municipal de Baturité, sob a 
responsabilidade do Sr. Francisco Mendes dos Santos, pertinente ao exercício 
financeiro de 2010, foi consequentemente arquivado naquela Corte de Contas. 
Ofício 25737/16/SEC do Sr. Fernando Antônio Diogo de Siqueira Cruz – Secretário, 
anexando Acórdão 3362/2016 dos Conselheiros da 2ª Câmara do Pleno do TCM/CE 
comunicando que o PROC.Nº 2012.BAT.TCE.1709/16 – Prefeitura Municipal de 
Baturité, sob a responsabilidade da Sra. Francisca Aldeíza Bezerra, pertinente ao 
exercício financeiro de 2012, foi extinto do feito sem julgamento do mérito e 
consequentemente arquivado naquela Corte de Contas. ORDEM DO DIA: Projeto 
de Lei Nº 062/16 do vereador HÉRBERLH MOTA que considera de utilidade 
pública, a Organização Não Governamental Semear Geraldão, zona rural de 
Baturité. Matéria enviada a CJR para seu devido parecer quando o vereador 
NILTINHO pediu dispensa do parecer, sendo o pedido aprovado por todos. Em 
seguida a Presidente IRMÃ EDILEUZA colocou em votação o mencionado 
Projeto de Lei, sendo aprovado por unanimidade. Proposta de Emenda 
Modificativa Nº 033, de 17.08.2016, a Lei Orgânica de Baturité que fixa o 
número de 13 (treze) cadeiras de vereadores de nosso Município, para a 
legislatura de 2017 a 2020. Matéria enviada a CJR para seu devido parecer 
quando os Edis HÉRBERLH MOTA e MARCELO CARDOSO pediram dispensa, 
sendo aprovado por todos. Em seguida a Presidente IRMÃ EDILEUZA colocou 
a mencionada Proposta de Emenda a LOM de Baturité em votação no seu 
primeiro turno, sendo aprovado por unanimidade. A Presidente IRMÃ 
EDILEUZA criticou a Prefeita Cristiane pelo atraso do pagamento dos 
servidores municipais e pelo não recolhimento do FGTS e INSS. Pede que a 
Prefeita faça um calendário de pagamento para os servidores. IRMÃ EDILEUZA 
falou que sempre lutou e vai continuar lutando pelos funcionários. Sabe que a 
situação da Prefeitura é difícil, mas sabe também que todos os meses a 
Prefeitura recebe cinco milhões de reais. O vereador MARCELO CARDOSO 
falou que o pagamento dos funcionários deve ser a prioridade em qualquer 
gestão, tem que ser a prioridade das prioridades. Nunca vai ficar do lado de 



Prefeito ou Prefeita que não paga servidor. O servidor é a mola mestra de uma 
administração. O vereador NELSON ARRUDA explicou que do Bosco para a 
Cristiane a GFIP teve um aumento muito grande, chegando a 780 mi reais. O 
INSS só tira o que lhe é de direito e a Prefeita Cristiane cometeu 
irresponsabilidades e ainda falta pagar 600 mil reais da folha. Os vereadores 
querem ajudar. O vereador RENALDO BRAGA disse que o que se instalou em 
Baturité é um desastre e o pior é que a Prefeita Cristiane mente e ainda põe a 
culpa em gestões passadas, quando foi a própria Cristiane que instalou o caos 
em Baturité. RENALDO BRAGA falou que o salário dos funcionários é sagrado, 
mas com o atual estado os funcionários não podem nem se planejar. O 
vereador NILTINHO mostrou quatro blocos com a prestação de contas da 
Secretaria de Saúde com muitos gastos desnecessários e que impactam na 
gestão. A situação pode piorar, pois a folha de pagamento da Prefeitura custa 
mais de três milhões de reais por mês, fora os encargos. NILTINHO falou qu a 
Prefeitura tem uma casa com o aluguel que custa cinco mil e quinhentos reais 
por mês mais dois ônibus que custam vinte e dois mil reais e uma moto com 
custo  mensal  de  um  mil  e  quinhentos  reais.  A  Presidente  IRMÃ  EDILEUZA  
falou que gosta da Dra. Cristiane, mas vai ficar contra qualquer gestor que 
atrasa salários de servidores. A vereadora SIMONY explicou que todos os 
vereadores estão do lado dos funcionários. Disse que vai haver uma reunião 
entre o SINSEMB, os funcionários e a Prefeita. 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 
Ordinária foi levantada às nove horas e cinquenta e oito minutos da manhã. 

 
PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA. SALA DAS 

SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM 22 DE 
AGOSTO 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 
VEREADOR FREDERICO OZANAN C. B. MOREIRA - NÃO COMPARECEU 
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 - NÃO COMPARECEU 
 


