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

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

dezenove horas e vinte e seis minutos, teve início a Décima Sessão Ordinária do 
Segundo 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 e VALDIM OLIVEIRA. 
Não compareceu e justificou sua ausência o vereador OZANAN MOREIRA. 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 as leituras da Ata da Sessão anterior que foi 
aprovada com um adendo do vereador HÉRBERLH MOTA, explicando que na 
Sessão anterior apresentou Moções de Congratulações a todos os vereadores 
eleitos, ao Prefeito Assis Arruda e ao Vice-Prefeito Ivo Júnior. 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 228/16 direcionando a Dra. Cristiane – Prefeita, documentos 
contábeis desta Casa, referente a prestação de contas do mês de agosto do ano em 
curso. Ofícios 233 e 234/16 comunicando as deliberações dos VETOS e 
encaminhando a Dra. Cristiane – Prefeita, os autógrafos de Leis 1.703 e 1.704/16 
que tratam da fixação dos subsídios dos Vereadores e o subsídio do Presidente 
deste Poder, para a Legislatura de 2017 a 2020, dando assim, outras providências; 
e, a fixação dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, 
para a Legislatura de 2017 a 2020, dando assim, outras providencias para as 
devidas promulgações do Executivo Municipal. Ofício 235/16 solicitando da Dra. 
Cristiane – Prefeita, informações quanto ao não envio a esta Casa da proposta 
orçamentária para 2017 – Governo Municipal de Baturité, infringindo ao § 5º do 
Artigo 42 da Constituição Estadual e ao Inciso V do Artigo 4º do Decreto Lei Federal 
201/1967. Ofício 236/16 comunicando ao Dr. Alber Castelo Branco – Promotor de 
Justiça, do não recebimento da Dra. Cristiane – Prefeita, da proposta orçamentária 
para 2017 – Governo Municipal de Baturité, infringindo ao § 5º do Artigo 42 da 



Constituição Estadual e ao Inciso V do Artigo 4º do Decreto Lei Federal 201/1967. 
Ofício Nº/16 direcionando ao Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar – Conselheiro 
Presidente do TCM/CE, o SIM desta Casa que consta da prestação de contas do 
mês de agosto do ano em curso. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Recibo de 
Importação Nº 8446/2016 – I do SIM do TCM/CE comunicando o recebimento do 
SIM desta Casa que consta da prestação de contas do mês de agosto do ano em 
curso. Convite da Dra. Fabiane Gizele – Coordenadora do SEBRAE, para 
participarem da FIO Maciço de 2016, na Praça Santa Luzia, no período de 13 a 15 
deste mês, a partir das 18:00h. Ofício 231/2016 da Dra. Cristiane – Prefeita, 
respondendo solicitação desta Casa quanto ao não envio da proposta orçamentária 
para 2017. Ofício Comissão de Transição Nº 003/2016 do Dr. Francisco de Assis 
Germano Arruda – Prefeito eleito, comunicando os nomes dos membros de sua 
Comissão de Transição Governamental. Ofício Comissão de Transição Nº 004/2016 
do Sr. Carlos Henrique dos Angelos Santos - membro da Comissão de Transição 
Governamental do Prefeito eleito Dr. Assis Arruda, solicitando a disponibilidade de 
sala desta Casa para futuras reuniões das equipes de transição do governo 
municipal. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei Nº 065/16 do vereador HÉRBERLH 
MOTA que institui o programa criando oportunidades no município de Baturité 
e dá outras providências. Matéria enviada a CFO para seu devido parecer 
quando o vereador LUCIANO FURTADO pediu dispensa do parecer, sendo 
aprovado por todos. Em seguida a Presidente IRMÃ EDILEUZA colocou a 
matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade. Projeto de Lei Nº 066/16 
do vereador HÉRBERLH MOTA que garante atendimento prioritário aos 
servidores públicos municipais e adota outras providências. Matéria enviada a 
CJR para seu devido parecer quando o vereador MARCELO CARDOSO pediu 
dispensa, sendo o pedido aprovado por todos. Em seguida a Presidente IRMÃ 
EDILEUZA colocou em votação o mencionado Projeto de Lei sendo aprovado 
por unanimidade. A Presidente IRMÃ EDILEUZA apresentou a todos os 
presentes a sua mãe, de 81 anos presente na Casa. A Presidente IRMÃ 
EDILEUZA explicou que a Prefeita Cristiane Braga enviou dois Projetos de lei 
para esta Câmara e disse que as matérias serão analisadas pelos vereadores. 
O vereador RENALDO BRAGA falou que já teve início o desmonte em Baturité 
e o que a Cristiane fala não se escreve nem se pode confiar.  A comunidade 
Choró está sem transporte escolar há uma semana e nos Correntes falta 
merenda escolar. Algumas secretarias da Prefeitura estão com os salários 
atrasados. Pede ao Ministério Público que tome providências diante dos 
desmandos da Prefeita Cristiane que tá ferindo a lei de responsabilidade fiscal. 
RENALDO BRAGA falou que a Cristiane quer colocar o povo contra os 
vereadores e contra a futura gestão. RENALDO BRAGA apresentou um 
Requerimento Verbal, que foi aprovado por unanimidade, pedindo ao 
Ministério Público que tome providências para não deixar a Prefeita Cristiane 
Braga praticar desmonte no município. Pede que o Ministério Público tome 
providências sobre o pagamento dos funcionários municipais que está 
atrasado.  Pede também que o Ministério Público tome providências contra a 



atual administração por não enviar para a Câmara em tempo hábil a proposta 
para a Câmara em 2017. O vereador MARCELO CARDOSO explicou que a lei 
orçamentária deve ser apresentada até o dia 1º de outubro e até hoje, dia 10, a 
Prefeita Cristiane não mandou a lei para esta Casa, o que inviabiliza muito o 
município. MARCELO CARDOSO falou que a Prefeita Cristiane pode ser punida 
por crime de responsabilidade e até ter seu mandato cassado. O vereador 
NILTINHO explicou que qualquer aumento nesse período é inconstitucional e a 
matéria enviada pela Prefeita tem que ser encaminhada para a assessoria 
jurídica da Câmara. O vereador HÉRBERLH MOTA disse que a Prefeita 
Cristiane precisa ser melhor assessorada. Participou da Sessão o senhor 
Segundinho do Carmo, que falou das cadeiras que não se pode deixar a 
Prefeita Cristiane inviabilizar a próxima Sessão. A palavra foi passada para a 
Dra. Fabiane Gizele – Coordenadora do SEBRAE, que agradeceu a 
oportunidade e convida a todos para mais um FIO Maciço, uma feira de 
negócios muito importante para Baturité e toda a região Maciço. Fabiane 
Gizele disse que o SEBRAE vai investir um total de 150 mil reais no evento, 
muito importante para os negócios e para o comércio regional e de Baturité. A 
FIO Maciço será realizada na praça Santa Luzia no período de 13 a 15 de 
outubro e a presença dos vereadores é muito importante. 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 catorze minutos. PLENÁRIO 
VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA. SALA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM DEZ DE OUTUBRO 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 


