
 
CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ 

ESTADO DO CEARÁ 
 
ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ DO ANO DOIS MIL E 
QUINZE 

 
Aos dezenove dias do mês de Janeiro do ano dois mil e quinze, às 

dezenove horas e dezesseis minutos, teve início a Segunda 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, MARCELO CARDOSO, PRIMEIRO SECRETÁRIO, 
NILTON GUEDES FILHO, SEGUNDO SECRETÁRIO, RENALDO BRAGA, 
SÁVIO CÉSAR, OZANAN MOREIRA, SIMONY FEITOSA, LUCIANO FURTADO, 
NÉLSON ARRUDA, GILDO BARROS, VALDIM OLIVEIRA. Não compareceram 
e justificaram suas ausências os vereadores HÉRBERLH MOTA, VICE-
PRESIDENTE e SOCORRO ARAÚJO. 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. A Presidente IRMÃ EDILEUZA PAIVA 
autorizou em seguida o Sr. Carlos Gardel fazer a leitura da ata da Sessão 
anterior, que foi aprovada com um adendo do vereador RENALDO BRAGA, 
explicando que todos os projetos de leis desta Casa sejam entregue cópias a 
todos os vereadores, mesmo que exista apenas um vereador de oposição. Os 
pedidos de vistas também devem ser atendidos. 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 nº 005/15 desta Casa direcionando a Dra. Cristiane, 
Prefeita, cópias dos autógrafos de Leis 1.640 e 1.641/2015 que tratam da 
estrutura administrativa e a contratação de pessoal temporário de interesse 
deste Poder. Ofício nº 006/15 deste Poder enviando a Dra. Cristiane – 
Prefeita uma cópia do Projeto de Lei de Indicação 001/15 que cria cargo na 
estrutura organizacional da Prefeitura de autoria do vereador HÉRBERLH. 
Ofício nº 007/15 deste Legislativo encaminhando a Dra. Cristiane, Prefeita, 
um requerimento de autoria do vereador MARCELO CARDOSO. Ofícios nºs 
008, 009 e 010/15 desta Casa, convocando a Professora Ana Kátia, Daniela 
Géssica e Guerim Luiz, respectivamente, Secretários de Ação Social, 
Educação e Finanças para estarem na sessão de hoje, a pedido do vereador 



OZANAN MOREIRA. Ofício nº 011/15 deste Poder convidando o Dr. Alber 
Castelo Branco, Promotor de Justiça de nossa Comarca, para estar presente 
na sessão de hoje, a pedido do vereador OZANAN MOREIRA. Ofício nº 
015/15 deste Legislativo comunicando a Dra. Cristiane, Prefeita, duas 
petições verbais de autoria de alguns Edis desta Casa. 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício Circular nº 006/2015/CMC do 
Ver. Presidente Francisco Valdemar Anastácio Filho, comunicando a 
composição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Canindé – Ce. Ofício 
nº 002/2015 do Sr. Guerim Lopes, Secretário de Administração e Finanças, 
comunicando a impossibilidade de participar da sessão de hoje. Ofício Nº 
29/15 do Valdecir de Castro, Chefe de Gabinete da Prefeitura, comunicando 
a impossibilidade das presenças na sessão de hoje da Secretária de Ação 
Social, Daniela Jéssica, Secretária de Educação, Ana Kátia e o Secretário de 
Finanças, Guerim Lopes, na sessão de hoje. Ofício Nº 25/15 do Sr. Valdecir 
de Castro, Chefe de Gabinete da Prefeitura, encaminhando a esta Casa 
Certidões, Decretos e anexos para fixação no flanelógrafo desta Casa. Ofício 
nº 35.927/2014 SEC de 24.11.2014 do Sr. Frank Martins Tavares Filho, 
Secretário Adjunto do TCM, enviando a esta Casa a relação de processos 
devolvidos, referente ao PROC.1998.BAT.PCS.09693/02 de responsabilidade 
do ex-vereador e ex-presidente deste Poder o Sr. José Valdez dos Santos para 
arquivamento neste Legislativo Mirim. Ofício Nº 39405/2014/SEC do Sr. 
Frank Martins Tavares Filho, Secretário Adjunto do TCM, anexando o 
Acórdão nº 6386/14 dos Conselheiros da 1ª Câmara do Pleno daquela Corte, 
comunicando a extinção e arquivamento do 
PROC.Nº 2008.BAT.PCS.10771/09 do Fundeb do Município de Baturité - 
Prefeitura Municipal de Baturité, sob a responsabilidade do Sr. Jonas Pinto 
de Carvalho, ex-gestor e ordenador das respectivas despesas. ORDEM DO 
DIA: Foram apresentados e aprovados por unanimidade os seguintes 
requerimentos: REQUERIMENTO nº 004/2015, de autoria do vereador 
MARCELO CARDOSO e com as assinaturas de apoio dos demais vereadores, 
solicitando à Prefeita em exercício, Cristiane, que determine ao Secretário de 
Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Defesa Civil 
do nosso município para realizarem avaliação e diagnóstico referente à 
situação dos poços profundos, como também a necessidade do número de 
sistemas para o nosso município. REQUERIMENTO VERBAL, de autoria do 
vereador MARCELO CARDOSO, pedindo à Secretária de Ação Social do 
município que firme convênio com a Secretaria de Segurança Publica do 
Estado para viabilizar a entrega de carteiras de identidade para nossa 
população. REQUERIMENTO VERBAL, de autoria do vereador VALDIM 
OLIVEIRA, pedindo ao Secretário de Saúde do município que faça a imediata 
reparação e reforma no chafariz da comunidade do Jucá dos Jesuítas. 
REQUERIMENTO VERBAL, de autoria do vereador NELSON ARRUDA, 
pedindo ao comandante da 2ª Cia do 4º BPM de Baturité que faça a ronda 



na rua atrás dos Correios, rua São Paulo, onde já aconteceram vários 
assaltos realizados por dois bandidos numa moto. REQUERIMENTO 
VERBAL, de autoria do vereador NELSON ARRUDA, pedindo à Secretaria de 
Obras do município que faça duas lombadas na rua São Paulo, onde 
motociclistas trafegam em alta velocidade. REQUERIMENTO VERBAL, de 
autoria da vereadora SIMONY FEITOSA, solicitando ao Secretário de Saúde 
do município que providencie material hospitalar e de limpeza para os postos 
de saúde do nosso município. REQUERIMENTO VERBAL, de autoria do 
vereador NILTINHO, pedindo à 2ª Cia do 4º BPM, que reforce o policiamento 
em toda a cidade, onde têm muitos criminosos. REQUERIMENTO VERBAL, 
de autoria do vereador NILTINHO, solicitando à Prefeita Cristiane que 
coloque o DBTRAN para funcionar, pois o nosso trânsito é desorganizado. A 
Presidente IRMÃ EDILEUZA PAIVA anunciou a presença na Casa dos 
Agentes de Saúde e Endemias, que estão esperando a aprovação do aumento 
do Governo Federal. IRMÃ EDILEUZA explicou que a matéria ainda não 
chegou, mas quando chegar, será votada pelos vereadores. O vereador 
RENALDO BRAGA falou que os Agentes de Saúde trabalham diariamente 
durante muitas horas. Jamais será contra aumento de salário e torce para 
que a Prefeita mande a matéria para ser aprovada aqui na Câmara. A 
vereadora SIMOY FEITOSA explicou que é profissional de saúde e defensora 
da classe. O vereador MARCELO CARDOSO disse que o piso salarial é um 
direito dos Agentes de Saúde e de Endemias e será repassado de fundo a 
fundo. Aprova matéria em qualquer hora e dia, pois o tema é de interesse 
público e coletivo. O vereador NELSON ARRUDA disse que os Agentes de 
Saúde e Endemias são as classes trabalhadoras mais importantes do Brasil, 
pois atende os mais pobres e humildes. A vereadora SIMONY FEITOSA falou 
que a Secretaria de Saúde passa por um momento difícil, sem material de 
limpeza nos Postos e faltando luvas e soro. SIMONY FEITOSA explicou que 
trabalha em qualquer lugar do município, mas quer condição. O vereador 
GILDO BARROS disse que está do lado do povo. Apresentou uma moção de 
pesar pelo falecimento do amigo Luiz Paulo, do Candeia Boa Vista. O 
vereador MARCELO CARDOSO elogiou o trabalho realizado pelo Major 
Rondon, Comandante da 2ª Cia do 4º BPM, que tem um pequeno 
contingente de Policiais Militares, mas faz o possível, colocando policiais nos 
pontos estratégicos da cidade. É preciso um pacto com a sociedade, 
independente de quem seja o Prefeito. O vereador VALDIM OLIVEIRA criticou 
a gestão anterior por não deixar seus secretários comparecerem à Câmara. 
Pede que os atuais secretários compareçam a esta Casa quando convocados. 
O vereador OZANAN MOREIRA falou que a Prefeita interina falou no 
Programa “É de Lascar” e mentiu descaradamente sobre vários temas. Foi 
averiguar a fala da Prefeita e viu trinta mentiras sobre PDDE, transporte e 
outros assuntos. Até sobre os consignados a Prefeita mentiu. OZANAN falou 
que a Prefeita não pagou a folha cheia e depois veio o desconto. Com o 



contrato do combustível será pago quase novecentos mil reais. O vereador 
OZANAN MOREIRA falou que a Prefeita Cristiane mentiu até sobre as 
máquinas do PAC. As máquinas do PAC estão paradas, uma no terreno do 
Dr. Falcão, no Prego, a patrol também está no prego e tem outra no terreno 
da Escola Profissionalizante. O vereador MARCELO CARDOSO sugeriu ao 
colega OZANAN MOREIRA que faça o devido encaminhamento no Ministério 
Público e na Justiça, pois é assim que deve ser feito em caso de 
irregularidades. A PRESIDENTE IRMÃ EDILEUZA PAIVA explicou que a 
matéria dos Agentes de Saúde e dos Agentes de Endemias acabou de chegar 
na Câmara e será deliberada na próxima Sessão da Casa. Todos os 
vereadores são a favor dos funcionários. Nada mais havendo a tratar, a 
Presidente IRMÃ EDILEUZA PAIVA deu por encerrada a presente Sessão 
Ordinária, sendo lavrada pelo Sr. 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 vinte e seis minutos. 
 
PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA SALA DAS SESSÕES 
LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM DEZENOVE DE 
JANEIRO DO ANO DOIS MIL E QUINZE 
 
MEMBROS DA MESA DIRETORA 
__________________________________________________________________________ 
PRESIDENTE - IRMÃ EDILEUZA BEZERRA R. PAIVA 
VICE-PRESIDENTE - HÉRBERLH F. REIS C. MOTA - NÃO COMPARECEU 
PRIMEIRO SECRETÁRIO - FRANCISCO MARCELO CARDOSO 
SEGUNDO SECRETÁRIO - NILTON GUEDES FILHO - NILTINHO 
 
DEMAIS VEREADORES 
___________________________________________________________________________ 
VEREADOR - DOMINGOS SÁVIO CÉSAR ALVES 
VEREADORA - SIMONY COUTINHO FREITAS FEITOSA 
VEREADOR - FREDERICO OZANAN C. B. MOREIRA 
VEREADORA - MARIA DO SOCORRO ARAÚJO LIMA - NÃO COMPARECEU 
VEREADOR - JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA 
VEREADOR - LUCIANO GOMES FURTADO 
VEREADOR - NELSON EDGY GERMANO ARRUDA 
VEREADOR - HERMENEGILDO BARROS PEREIRA – GILDO 
VEREADOR - VALDEREZ LOPES OLIVEIRA – VALDIM 


