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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

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

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

dezenove horas e quarenta e nove minutos, teve início a Décima Segunda 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, 
SÁVIO CÉSAR, SIMONY FEITOSA, OZANAN MOREIRA, SOCORRO ARAÚJO, 
LUCIANO FURTADO, NELSON ARRUDA, GILDO BARROS, VALDIM OLIVEIRA. 
Não compareceu e justificou sua ausência o vereador RENALDO BRAGA. 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 NELSON ARRUDA, explicando que o 
bloqueio das verbas da Prefeitura foi pedido para priorizar o pagamento dos salários 
dos funcionários. O vereador MARCELO CARDOSO lamentou a morte trágica do 
Assis Benedito, pai do vereador eleito Marcos Reis e pediu que fosse feito um 
minuto de silêncio em memória do mesmo, que era um bom homem e um 
trabalhador. 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 
237/16 comunicando ao Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar – Presidente do TCM 
do descumprimento da Dra. Cristiane – Prefeita de Baturité pelo não 
encaminhamento a esta Casa na data prevista em Lei da Proposta Orçamentária de 
nosso Município para 2017. Ofício 245/16 enviando ao Dr. Francisco de Paula 
Rocha Aguiar – Presidente do TCM 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; bem assim, a fixação dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e dos 
Secretários Municipais, para o mandato de 2017 a 2020, dando assim, outras 
providencias, devidamente promulgados pela Presidência desta Casa. Ofício 251/16 
comunicando ao Dr. Agenor Studart Neto – Juiz de Direito da 1ª Vara desta 
Comarca a concessão desta Casa para realização do Júri Popular que será 
realizado no dia 01 de novembro do ano em curso, a partir das 09h. Ofício Nº/2016 
enviando ao Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar – Presidente do TCM os arquivos 



do SIM que constam da prestação de contas desta Casa, alusivo ao mês de 
setembro do ano em curso. Apresentação da prestação de contas desta Casa 
Legislativa, referente ao mês de setembro do ano em 
curso. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Recibo de Importação Nº 9215/2016 – 
I do SIM do TCM comunicando o recebimento dos arquivos do SIM desta Casa, que 
consta a prestação de contas do mês de setembro do ano em curso. Ofício 
1015/2016 do Dr. Agenor Studart Neto – Juiz de Direito da 1ª Vara desta Comarca 
solicitando a concessão desta Casa para a realização do Júri Popular, que será 
realizado no dia 01 de novembro do ano em curso, a partir das 09h. Ofício Circular 
Nº 38/2016-005ZE do Sr. Francisco José Maciel do Nascimento – Chefe do Cartório 
Eleitoral da 5ª Zona – Baturité/Mulungu comunicando que no dia 07.12.2016, a partir 
das 15hs, será realizado no Cria desta Cidade a diplomação dos eleitos – prefeitos e 
vereadores. Carta Circular R/Unicatólica Nº 01/2016 comunicando o credenciamento 
institucional junto ao MEC/Brasília/DF para Centro Universitário Católica de 
Quixadá. ORDEM DO DIA: A vereadora IRMÃ EDILEUZA PAIVA, Presidente da 
Casa, indagou aos membros da CFO pelo parecer a mensagem 07/2016, da Dra. 
Cristiane Braga Saraiva – Prefeita, e ao Projeto de Lei municipal nº 067/2016 que 
estima a receita e fixa a despesa do município de Baturité na importância de R$ 
66.874.700,00 para o exercício financeiro de 2017. Não sendo apresentado nenhum 
parecer sobre a matéria, a Presidente IRMÃ EDILEUZA colocou o referido projeto de 
lei em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Mensagem 08/2016 da 
Dra. Cristiane Braga Saraiva – Prefeita, anexando projeto de lei nº 068/2016 que 
autoriza aumentar o percentual e suplementações orçamentárias em mais 20% ao 
orçamento e dá outras providências. Neste momento, o vereador NILTINHO 
apresentou uma emenda modificativa e aditiva, diminuindo o percentual para 10%. 
Projeto de lei e emenda foram encaminhados à CFO para seu devido parecer, 
quando os Edis HÉRBERLH MOTA e MARCELO CARDOSO pediram dispensa do 
parecer, sendo aprovado por todos. Em seguida, a Presidente IRMÃ EDILEUZA 
colocou as mencionadas matérias em votações, sendo as mesmas aprovadas com 
as emendas apresentadas. Projeto de lei nº 069/16, do vereador HÉRBERLH MOTA, 
proibindo a contratação ou locação de veículos com mai de 7 (sete) anos de uso. 
Matéria enviada à CJR para seu devido parecer, quando o vereador LUCIANO 
FURTADO pediu dispensa do parecer, sendo aprovado por todos. Em seguida, a 
Presidente IRMÃ EDILEUZA colocou o projeto de lei em votação, sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade. O vereador NILTINHO explicou que o reajuste no 
subsídio dos vereadores é regido por uma lei nacional e só acontece de quatro em 
quatro anos, tento por base um percentual do que ganha um Deputado Estadual. 
Participou da Sessão a Professora Aila Moreira, Coordenadora do SINPROMB, que 
falou que a aprovação hoje da suplementação foi fundamental, pois os funcionários 
estão com seus salários atrasados, pelo menos os funcionários dos 10% da 
educação e de várias Secretarias. Espera que a Prefeita tenha responsabilidade. O 
vereador OZANAN MOREIRA falou que tudo o que vem acontecendo em Baturité já 
era previsto, pois antes de sair, a Prefeita Silvana chamou 123 concursados e o 
Bosco botou mais 100 pessoas na Prefeitura. A educação está inviável, pois gasta 



cem por cento do FUNDEB e mais doze por cento da FPM. OZANAN falou que 
quando sua esposa Cristiane Moreira foi Secretária de Educação tudo era pago em 
dia, mas depois que sua esposa saiu, tudo se esculhambou. Não acredita que o 
Assis Arruda vá resolver o problema, pois colocou os mesmos Secretários do Bosco. 
A Presidente IRMÃ EDILEUZA falou que Deus vai abençoar o Assis e vai dar tudo 
certo. A Presidente IRMÃ EDILEUZA explicou que a Câmara está recebendo os 
estudantes universitários em Baturité que estudam na UNILAB, em Redenção, e em 
universidades de Fortaleza e que tiveram o transporte escolar cortado pela 
Prefeitura. A palavra é passada para os universitários Naira Nogueira, Veridiana 
Torres, Victor e Jamyle Porto que falaram que a atitude da Prefeita Cristina em não 
pagar o transporte universitário prejudicou a todos. O vereador GILDO explicou que 
a suplementação hoje aprovada já vai servir para a Prefeita pagar muitos 
compromissos, pois são sete milhões. GILDO explicou que continua trabalhando e 
ajudando as pessoas mais humildes. Deixa seus sentimentos a toda a família do 
amigo Marcos Reis pelo falecimento de seu pai ASSIS BENEDITO. O vereador 
MARCELO CARDOSO falou que a realidade do municio é difícil. A UNILAB tem que 
participar da discussão pois os universitários são um potencial importante para 
Baturité. MARCELO CARDOSO disse que o Assis Arruda tem que acertar desde o 
inicio. A câmara sempre deliberou para o interesse do nosso povo, pois compete a 
todo o legislativo fiscalizar e cobrar o executivo.  Foi apresentado e aprovado pó 
unanimidade o requerimento verbal de autoria do vereador HÉRBERLH MOTA, 
pedindo que a Prefeita Cristiane regularize com urgência o transporte dos alunos da 
UNILAB e das outras faculdades. A Presidente IRMÃ EDILEUZA sugeriu a formação 
de uma comissão de universitários e vereadores para conversar com a Prefeita. 
IRMÃ EDILEUZA explicou que o duodécimo das câmaras de todo Brasil não pode 
resolver os problemas das prefeituras. O vereador OZANAN MOREIRA falou que 
com a dotação aprovada hoje a Prefeita pode pagar o transporte universitário. O 
vereador HÉRBERLH MOTA explicou que apenas a Prefeita pode escolher as 
contas que desejar pagar. A Presidente IRMÃ EDILEUZA explicou que tudo na 
câmara é feito dentro do que determina a lei. 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 e uma horas e vinte e três minutos. 

PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA. SALA DAS 
SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM TRINTA E 
UM 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 - 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 
VEREADOR NELSON EDGY GERMANO ARRUDA 
VEREADOR HERMENEGILDO BARROS PEREIRA – GILDO 
VEREADOR VALDEREZ LOPES OLIVEIRA – VALDIM 
 


