
 
CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ 

ESTADO DO CEARÁ 
 

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

Aos Dois dias do mês de Março do ano dois mil e quinze, às dezenove 
horas e vinte e oito minutos, teve início a Sétima Sessão Ordinária do 
Primeiro Período Legislativo da Câmara Municipal de Baturité, com as 
presenças dos seguintes vereadores, num total de treze: IRMÃ EDILEUZA 
PAIVA, PRESIDENTE, HÉRBERLH MOTA, VICE-PRESIDENTE, MARCELO 
CARDOSO, PRIMEIRO SECRETÁRIO, NILTON GUEDES FILHO, SEGUNDO 
SECRETÁRIO, RENALDO BRAGA, SÁVIO CÉSAR, SIMONY FEITOSA, 
OZANAN MOREIRA, SOCORRO ARAÚJO, LUCIANO FURTADO, NELSON 
ARRUDA, GILDO BARROS, 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 Sr. Carlos Gardel fazer a leitura da ata da Sessão anterior, que foi 
aprovada por unanimidade. A Presidente IRMÃ EDILEUZA anunciou o 
retorno do vereador VALDIM OLIVEIRA às Sessões da Casa, após um grave 
acidente. IRMÃ EDILEUZA deu as boas vindas ao colega VALDIM, um 
abençoado por Deus. 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 
043/14, comunicando a Professora Rosângela Mendonça, Secretária de 
Educação, os nomes dos vereadores, Titular e Suplente, que farão parte do 
Conselho Municipal de Educação. Ofício 044/14, enviando a Dra. Cristiane 
Saraiva, Prefeita, um requerimento de autoria do vereador LUCIANO. Ofício 
045/14, encaminhando ao MJ. Hondon – Cmdte da 2ª Cia do 4º BPM uma 
petição de autoria do vereador NILTINHO. Ofício 048/15, direcionando a 
Dra. Cristiane Saraiva, Prefeita, os autógrafos de Leis 1.645 e 1.646/15 que 
concede reajuste para reposição salarial aos servidores efetivos que ganham 
acima do salário mínimo e cria o Conselho Político do Município de Baturité, 
respectivamente. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Atestado Médico do 
Dr. Rafael Lahera Figueiredo, Médico, concedendo ao vereador VALDIM 
OLIVEIRA quinze dias de repouso, por motivo de doença. Ofício 046/14 da 
Professora Rosângela Mendonça, Secretária de Educação, solicita desta Casa 



uma cópia da Lei Municipal que trata do Plano Decimal de Educação. 
Expediente do Gerente do Banco do Brasil local respondendo ofício desta 
Casa. Ofício 2392/2015/SEC do Sr. Fernando Antônio Diogo de Siqueira 
Cruz, Secretário do TCM, anexando o Acórdão nº 5530/14 dos Conselheiros 
do Pleno daquela Corte e Ofício encaminhado à Procuradoria Geral do 
Estado, comunicando o julgamento da prestação de contas do Fundo 
Municipal de Saúde, exercício 2006, considerando como irregulares, de 
responsabilidade do Dr. Alexandre Barros Neto, referente ao PROC.Nº 
2006.BAT.PCS.13.053/07. ORDEM DO DIA: Foram apresentados e 
aprovados por unanimidade os seguintes requerimentos: REQUERIMENTO 
nº 011/2015, de autoria da Presidente IRMÃ EDILEUZA PAIVA, pedindo ao 
poder executivo municipal que construa o calçamento da estrada que dá 
acesso ao Mosteiro dos Jesuítas, no percurso que inicia em frente o 
Balneário, após a casa do Rogênio e vai até a antiga turbina. 
REQUERIMENTO VERBAL de autoria do vereador LUCIANO FURTADO, 
pedindo ao poder executivo municipal que dê um incentivo e prazo para que 
todos os impostos municipais sejam pagos com descontos de até sessenta 
por cento. REQUEIMENTO VERBAL, de autoria dos Edis HÉRBERLH MOTA 
e SIMONY FEITOSA, pedindo à Prefeitura Municipal de Baturité a relação de 
todos os contratados e cargos comissionados do município. 
REQUERIMENTO VERBAL, de autoria do vereador RENALDO BRAGA, 
pedindo ao Banco do Brasil e Banco do Nordeste, agências de Baturité, que 
liberem seus poços profundos para nossa população nesse período de falta 
de água. REQUERIMENTO VERBAL, de autoria da vereadora SOCORRO 
ARAÚJO, enviando nota de agradecimento ao Sr. Francisco Márcio e ao 
Prefeito Bosco Saraiva pelo esforço e boa vontade de colocar para funcionar o 
poço profundo da comunidade do Prourb da Mucunã. REQUERIMENTO 
VEBAL, de autoria do vereador NILTINHO, pedindo à agência local dos 
Correios que faça o imediato corte de uma palmeira que fica na calçada da 
agência e já está toda estragada e prestes a cair. MOÇÃO DE PESAR, de 
autoria dos vereadores MARCELO CARDOSO e LUCIANO FURTADO e com 
as assinaturas de apoio dos demais Edis pelo falecimento do Sr. José Vicente 
Camurça Lima, o popular Zé Camurça, 65 anos, ocorrido no dia 24.02.2015 
na UMPA de Baturité, sendo seu corpo velado no Círculo Operário e 
sepultado no Cemitério Público São Miguel de Baturité. O Zé Camurça foi 
um cidadão exemplar de nossa cidade, esposo da professora Lucinha, pai de 
Wesley, Wendel e Warley e motorista da nossa praça por quase trinta anos. 
PROJETO DE LEI nº 008/2015, d Presidente IRMÃ EDILEUZA PAIVA, que o 
outorga o título de cidadão baturiteense ao Senhor Edilson Silva Castro, 
Diretor Geral do IESTEC – Faculdade do Maciço de Baturité. A palavra foi 
passada para a professora Lucilene Sales, Diretora da FMB, que falou que se 
sente honrada em fazer parte da equipe da Faculdade Maciço de Baturité, 
que já tem quase 700 alunos de várias cidades do Maciço, em vários cursos. 
A instituição tem cunho popular e já vai ser reconhecido pelo MEC. O 



vereador RENALDO BRAGA falou que vai votar a favor do título do professor 
Edilson, mas gostaria de saber da creche que foi prometida para ser doada 
para o município na área institucional. A professora Lucilene Sales explicou 
que a creche BETEL foi construída e hoje funciona como escola municipal. A 
área é da faculdade. O vereador RENALDO BRAGA explicou que quando foi 
feita a doação foi prometida uma creche para nosso município, mas a 
promessa ainda não foi cumprida oficialmente. Logo em seguida a matéria 
foi enviada para a CJR, quando o vereador Dr. MARCELO CARDOSO 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. PROJETO DE LEI nº 009/2015, de autoria do 
vereador HÉRBERLH MOTA, que dispõe sobre a isenção da cobrança do 
IPTU e TAXAS e dá outras providências. Após diálogos, a matéria foi enviada 
para a CFO, quando o vereador NILTINHO pediu dispensa do Parecer, sendo 
aprovado por todos. Logo em seguida, a Presidente IRMÃ EDILEUZA colocou 
a matéria em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. A 
Presidente IRMÃ EDILEUZA falou que a Câmara recebeu mais duas 
denúncias contra o prefeito afastado Bosco Saraiva e pediu ao Sr. Liduino 
Cardoso que faça a leitura das citadas denúncias. PROCESSO LEGISLATIVO 
nº 0493/2015 – DENÚNCIA (DECRETO LEI Nº 201/67), de autoria do Sr. 
Jonh Wesley contra o senhor João Bosco Pinto Saraiva, Prefeito Afastado, 
pela prática de infrações político-administrativas, sujeitas ao julgamento da 
Câmara Municipal nos termos da norma do Artigo 4º do Decreto Lei nº 
201/67, que se refere à fraude na licitação dos transportes escolares, para 
praticar desvio de dinheiro público, o que implica grave transgressão à 
CF/88, bem como ao Decreto Lei nº 201/67. O vereador OZANAN MOREIRA 
explicou que a denúncia foi protocolada aqui na Câmara pelo Sr. Jonh 
Wesley, que deveria está presente agora para apresentar denúncia, mas não 
está. O vereador RENALDO BRAGA falou que o S. Jonh Wesley, como 
denunciante, tinha que ter vindo para apresentar suas denúncias, mas não 
veio. RENALDO BRAGA explicou que os próprios vereadores só têm seus 
Requerimentos e Projetos lidos quando estão presentes na Sessão. A 
Presidente IRMÃ EDILEUZA disse que não é preciso a presença do 
denunciante para a denúncia ser apresentada. Participou da Sessão o Dr. 
Rafael, Advogado da UVC, que explicou que o que se deve dá é o recebimento 
ou não da denúncia. O vereador OZANAN MOREIRA falou que o Dr. Rafael 
está completamente equivocado, pois o denunciante tinha que está presente. 
Neste momento a Presidente IRMÃ EDILEUZA colocou para decisão do 
Plenário pelo recebimento ou não da presente denúncia, perguntando 
individual ou nominalmente a cada vereador, sendo a denúncia recebida por 
doze votos, estando ausente o vereador SÁVIO CÉSAR. Logo em seguida, foi 
convidado o garoto Mateus, que estava assistindo a Sessão para colocar os 
nomes dos vereadores em uma urna. Logo em seguida, o mesmo garoto fez o 
sorteio dos vereadores para compor a Comissão Processante, sendo 



sorteados os nomes dos vereadores LUCIANO FURTADO, MARCELO 
CARDOSO, RENALDO BRAGA, que não aceitou participar da Comissão 
Processante, e VALDIM OLIVEIRA. Os vereadores LUCIANO FURTADO, 
MARCELO CARDOSO e VALDIM OLIVEIRA aceitaram compor a Comissão 
Processante e decidiram que a Comissão Processante terá a seguinte 
composição: PRESIDENTE: LUCIANO FURTADO, RELATOR: MARCELO 
CARDOSO e MEMBRO: VALDIM OLIVEIRA. PROCESSO LEGISLATIVO nº 
501/2015 – DENÚNCIA (DECRETO LEI Nº 201/67), de autoria do Sr. Jonh 
Wesley contra o Sr. João Bosco Pinto Saraiva, Prefeito Afastado, pela prática 
de infrações político-administrativas, sujeitos ao julgamento da Câmara 
Municipal nos termos da norma do Artigo 4º do Decreto Lei nº 201/67, que 
trata de incoerências na execução das obras dos postos de saúde, para 
praticar desvio de dinheiro público, o que implica grave transgressão à 
CF/88, bem como ao Decreto Lei nº 201/67. Neste momento a Presidente 
IRMÃ EDILEUZA colocou para decisão do Plenário, pelo recebimento ou não 
da presente denúncia, perguntando individual ou nominalmente a cada 
vereador, sendo a denúncia recebida por doze votos, estando ausente o 
vereador SAVINHO. Logo em seguida foi convidado o senhor Alessandro 
Feitosa para colocar os papelotes com os nomes dos vereadores numa urna, 
na presença de todos e, em seguida, o mesmo senhor Alessandro Feitosa fez 
o sorteio dos vereadores para compor a Comissão Processante, sendo 
sorteados os vereadores SIMONY FEITOSA, HÉRBERLH MOTA, NELSON 
ARRUDA, MARCELO CARDOSO e LUCIANO FURTADO, sendo que os Edis 
SIMONY FEITOSA e NELSON ARRUDA não aceitaram compor a Comissão 
Processante. Os vereadores HÉRBERLH, MARCELO e LUCIANO FURTADO 
aceitaram compor a Comissão processante e decidiram que a Comissão 
Processante terá a seguinte composição: PRESIDENTE: LUCIANO FURTADO, 
RELATOR: MARCELO CARDOSO e MEMBRO: HÉRBERLH MOTA. A 
Presidente IRMÃ EDILEUZA explicou que as duas Comissões Processantes 
estão oficialmente instaladas. O vereador OZANAN MOREIRA disse que 
Baturité vem sendo destruída com tanta irresponsabilidade em apenas dois 
meses. Foi fiscalizar a merenda escolar na Secretaria de Educação e viu que 
estão dando para os alunos baião de três ensacado e mingau. A Cristiane fez 
uma festa para inaugurar uma porta que o Bosco tinha jogado fora. Quando 
o Bosco foi afastado tinha oito carros na Prefeitura e hoje só tem um. 
Gostava de ver o MARCELO CARDOSO lutando pelo piso dos professores, 
nas caminhadas e hoje o MARCELO só representa a Prefeitura. OZANAN 
falou que hoje os alunos de Baturité andam mais a pé que de ônibus. Os do 
Liceu fizeram uma medição e o vereador NILTINHO esqueceu de medir do 
próprio filho, que ganha um total de 6.500 reais. A Presidente IRMÃ 
EDILEUZA falou que soube que era o genro do OZANAN que respondia pelo 
transporte escolar. A medição do Mondego ao Liceu, que antes media 104 
Km, agora só mediu 27 Km. O vereador OZANAN disse que essas medições 
são repetidas desde os ex-prefeitos Fernando, Clovim e Silvana. Disse que foi 



procurado por pessoas do Candeia e soube que estão comendo o dinheiro do 
PAA e quiseram comer o dinheiro de uma senhora humilde. Não acredita que 
o secretário Padre Haroldo tenha parte nisso. O vereador MARCELO 
CARDOSO explicou que sempre foi e será a favor dos servidores e disse para 
a Prefeita Cristiane que era a favor do pagamento do piso dos professores no 
mês de Abril com o parcelamento no mês de Maio e a Lucilene é testemunha. 
MARCELO CARDOSO disse que a proposta dos professores foi aceita e a 
prefeita sempre soube da posição do vereador MARCELO CARDOSO. Sempre 
foi contra a greve, mas se for preciso estará com os professores na luta. Saiu 
da reunião com os professores envaidecido por ter colaborado com a vitória 
dos mesmos. O vereador OZANAN MOREIRA disse que fica feliz em ouvir o 
colega MARCELO falando assim. Nada mais havendo a tratar, o Vice-
Presidente HÉRBERLH MOTA deu por encerrada a presente Sessão, 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 e uma horas e vinte e três minutos. 

 
PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA SALA DAS SESSÕES 
LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM DOIS DE 
MARÇO DO ANO DOIS MIL E QUINZE 
 
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 
VEREADORA - MARIA DO SOCORRO ARAÚJO LIMA 
VEREADOR - FREDERICO OZANAN C. B. MOREIRA  
VEREADOR - LUCIANO GOMES FURTADO 
VEREADOR - NELSON EDGY GERMANO ARRUDA 
VEREADOR - HERMENEGILDO BARROS PEREIRA – GILDO 
VEREADOR - VALDEREZ LOPES OLIVEIRA – VALDIM 


