
 
CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ 

ESTADO DO CEARÁ 
 

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

Aos vinte e três dias do mês de Março do ano dois mil e quinze, às 
dezenove horas e vinte e quatro minutos, teve início a Décima Sessão 
Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Câmara Municipal de Baturité, 
com as presenças dos seguintes vereadores, num total de dez: IRMÃ 
EDILEUZA PAIVA, PRESIDENTE, MARCELO CARDOSO, PRIMEIRO 
SECRETÁRIO, NILTON GUEDES FILHO, SEGUNDO SECRETÁRIO, SÁVIO 
CÉSAR, SIMONY FEITOSA, OZANAN MOREIRA, LUCIANO FURTADO, 
NELSON ARRUDA, GILDO BARROS, VALDIM OLIVEIRA. Não compareceram 
e justificaram suas ausências os vereadores HÉRBERLH MOTA, VICE-
PRESIDENTE, RENALDO BRAGA e SOCORRO ARAÚJO. Havendo número 
legal, a Presidente IRMÃ EDILEUZA 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. 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 066/15, comunicando a Dra. Cristiane Saraiva, Prefeita, uma petição 
verbal de autoria da vereadora IRMÃ EDILEUZA PAIVA. Ofício 067/15, 
enviando à Família Enlutada de Maria Ester Torquato uma Moção de Pesar 
de autoria do vereador MARCELO CARDOSO. Ofício 071/15, comunicando 
ao Senhor Bosco Saraiva, Prefeito Afastado, uma Nota de Agradecimento de 
autoria do vereador RENALDO BRAGA. Ofícios 072 a 074/15, comunicando 
à Dra. Cristiane Saraiva, Prefeita, alguns requerimentos verbais de autoria 
de alguns Edis desta Casa. Ofício 075/15, comunicando à Dra. Maria de 
Fátima, Gerente da Micro Regional de Saúde, uma proposição verbal de 
autoria do vereador SÁVIO CÉSAR. Ofício 076 a 078/15, comunicando ao 
Departamento de Engenharia da TV Verdes Mares, TV Jangadeiro e TV 
Cidade de Comunicação um requerimento verbal de autoria do vereador 
NELSON ARRUDA. Ofício 080/15, respondendo o Ofício da Professora Aila 
Moreira, Presidente do SINPROMB. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Diversas comunicações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 



– Brasília/DF, informando as liberações de recursos financeiros destinadas à 
Secretaria Municipal de Educação de nosso Município, totalizando em R$ 
136.836,63 (Cento e trinta e seis mil oitocentos e trinta e seis reais e 
sessenta e três centavos). Comunicação da Câmara dos Deputados – 
Brasília/DF, informando os recursos do Orçamento da União empenhados 
ao Município de Baturité. Convite do Sr. Eduardo César, Secretário de 
Agricultura, para participarem da reunião itinerante da SEMA, no dia 26 
deste mês, no horário de 8 às 12 horas, no CRIA local. Ofício 27/2015 da 
Professora Aila Moreira, Presidente do SINPROMB, solicitando o espaço da 
plenária desta Casa para participação da Assessoria Jurídica do Sindicato. 
Recibo de Importação Nº 1399/2015-I do SIM do TCM comunicando o 
recebimento do SIM desta Casa que contém a Prestação de Contas, 
referentes ao mês de Janeiro de 2015. ORDEM DO DIA: MOÇÃO DE PESAR 
de autoria do vereador GILDO BARROS, aprovado por unanimidade e com as 
assinaturas de apoio dos demais Edis, pelo falecimento do Sr. Edmilson 
Gomes da Silva, “o Magão”, 68 anos, ocorrido no dia 20 de Março, em sua 
residência, localizada no Candeia Boa Vista, sendo seu corpo velado em sua 
própria casa e sepultado no Cemitério Público São Miguel de Baturité. Trata-
se de uma homenagem desta Casa a um cidadão exemplar de nosso 
município. Foram apresentados e aprovados por unanimidade os seguintes 
Requerimentos Verbais: REQUERIMENTO VERBAL, de autoria do vereador 
NILTINHO, pedindo ao poder executivo local a construção de um chafariz em 
frente ao Estádio Alberto Wagner.  REQUERIMENTO VERBAL, de autoria do 
vereador GILDO BARROS, pedindo ao Secretário de Saúde do município que 
valorize os médicos cubanos, aumentando a ajuda de custo para os mesmos. 
REQUERIMENTO VERBAL, de autoria da vereadora SIMONY FEITOSA, 
pedindo à Secretária de Educação do município que regularize, o mais 
rápido possível, a situação da falta de merenda das escolas do município, 
pois tem escola em que os alunos estão saindo cedo por falta de merenda 
escolar. SIMONY explicou que não pode faltar merenda nas escolas, pois a 
Prefeitura recebe o dinheiro todos os meses. REQUERIMENTO VERBAL, de 
autoria do vereador OZANAN MOREIRA, convidando a Prefeita Cristiane 
Saraiva para ver a próxima Sessão da Câmara explicar sobre a postagem 
feita em seu próprio perfil na rede social Facebook, quando a mesma diz que 
Baturité está cheio de políticos achacadores e mamadores. OZANAN pede 
que a Prefeita Cristiane diga quais são os políticos achacadores e 
mamadores de Baturité. REQUERIMENTO VERBAL, de autoria da Presidente 
IRMÃ EDILEUZA PAIVA, pedindo que a administração municipal coloque 
leite ITAMBÉ na merenda escolar das escolas e creches do município. IRMÃ 
EDILEUZA falou que creche não funciona sem merenda, sem leite e hoje viu 
com seus próprios olhos que tem creche, onde a merenda é mingau com 
massa e água. IRMÃ EDILEUZA disse que nunca aceitou e nem vai aceitar 
esse tipo de coisa. REQUERIMENTO VERBAL, de autoria da Presidente IRMÃ 
EDILEUZA PAIVA, pedindo à Secretaria de Educação do município que faça 



o conserto de um cano na pia da Escola Nações Unida, no Mondego. 
REQUERIMENTO VERBAL, de autoria da Presidente IRMÃ EDILEUZA 
PAIVA, pedindo à Prefeita Cristiane Saraiva que resolva a situação da 
funcionária pública municipal Maria José da Silva, que mora no Jesuítas e 
trabalha na Escola Nações Unidas, no Mondego. REQUERIMENTO VERBAL, 
de autoria do vereador OZANAN MOREIRA, enviando Ofício à PROCAP para 
que a citada procuradoria informe quem forneceu todos os documentos para 
os senhores João Paulo e John Wesley entrarem com denúncias contra o 
Prefeito Bosco Saraiva, até porque todos esses documentos corriam em 
segredo de justiça. REQUERIMENTO VERBAL, de autoria do vereador 
OZANAN MOREIRA, solicitando via Ofício que o INSS e a Receita Federal 
informem oficialmente a este legislativo sobre uma multa aplicada contra a 
Prefeitura Municipal de Baturité no valor de nove milhões de reais. A 
Presidente IRMÃ EDILELUZA explicou todo trâmite como foi conduzida a 
negociação do piso salarial dos professores de Baturité, entre os dois 
sindicatos, SINPROMB e SINSEMB e a Prefeitura e os representantes dos 
dois sindicatos, Aila e Lucilene, falarão no Plenário a favor da aprovação do 
piso. Nenhum dos 13 vereadores têm culpa de algum pequeno engano, a 
culpa é dos dois sindicatos e da Prefeita. A solução agora é conversar com a 
Prefeita ou buscar a justiça. IMRÃ EDILEUZA falou que não ficou feliz com o 
desfecho do caso, pois também foi enganada no caso. IRMÃ EDILEUZA 
explicou que a Câmara recebeu mais uma denúncia contra o Prefeito 
Afastado Bosco Saraiva. Deixou claro que a Câmara está pronta para receber 
qualquer denúncia, inclusive contra a Cristiane, que também não é 
santinha. O vereador OZANAN MOREIRA registrou que mais uma vez o 
senhor John Wesley, o denunciante, não compareceu para apresentar a 
denúncia. PROCESSO LEGISLATIVO nº 491/2015 – DENÚNCIA (DECRETO 
– LEI Nº 201/67), de autoria do senhor John Wesley de Oliveira Monteiro 
contra o senhor João Bosco Pinto Saraiva, Prefeito Afastado, pela prática de 
inflações 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 da Secretaria de Saúde 
(Processo Licitatório PP002/2014 – FMS/RPC Construções Ltda), constando 
várias ilicitudes, o que implica grave transgressão à CF/88, bem como ao 
Decreto-Lei nº 201/67. Neste momento, a Presidente IMRÃ EDILEUZA PAIVA 
colocou para decisão do Plenário pelo recebimento ou não da presente 
denúncia, passando a perguntar individual e nominalmente, sendo a 
denúncia recebida por nove vereadores, estando ausente no momento o 
vereador LUCIANO FURTADO. Logo em seguida a Presidente IMRÃ 
EDILEUZA convidou o senhor Will, Conselheiro Tutelar, para colocar em 
uma urna as papeletas com os nomes dos vereadores presentes e em 
seguida o senhor Will passou a tirar da urna, na presença de todos, as 
papeletas, uma de cada vez, para escolher por sorteio os nomes dos 
vereadores presentes, sendo sorteados os vereadores MARCELO CARDOSO, 



que aceitou, OZANAN MOREIRA, não aceitou, GILDO BARROS, aceitou, 
SIMONY FEITOSA, não aceitou, NELSON ARRUDA, não aceitou e VALDIM 
OLIVEIRA, que aceitou. Após uma pequena reunião entre os três vereadores 
que aceitaram compor a Comissão Processante, a mesma ficou composta da 
seguinte forma: VALDIM OLIVEIRA, PRESIDENTE, GILDO BARROS, 
RELATOR, MARCELO CARDOSO, MEMBRO. A Presidente IRMÃ EDILEUZA 
PAIVA declarou oficialmente instalada a Comissão Processante. O vereador 
OZANAN MOREIRA disse que isso já está virando uma palhaçada e, de novo, 
o denunciante John Wesley não compareceu na Sessão para apresentar as 
denúncias, que são as mesmas que estão na PROCAP. OZANAN falou que 
Baturité está um caos e até os professores foram enganados pela 
administração. OZANAN falou que o vereador NILTINHO foi Presidente da 
Câmara e acolhia tudo de errado da Ex-Prefeita Silvana. Disse que o 
NILTINHO trouxe uma Empresa chamada URBES para fazer uma 
compensação previdenciária em Baturité o INSS aplicou uma multa na 
Prefeitura de Baturité no valor de 9 milhões de reais. Os denunciantes João 
Paulo e John Wesley tiraram a PHO do processo, pois a PHO pertencia à 
família do vereador GILDO. O vereador GILDO BARROS respondeu que deve 
também entrar nas denúncias a empresa do genro do vereador OZANAN. O 
vereador OZANAN explicou que tem as mãos limpas, ao contrário do GILDO 
e sua esposa Renata, que pedia comissão financeira à empresas, e ele prova. 
O desvio na PHO era grande, disse OZANAN. A palavra foi passada para a 
professora Aila Moreira, Presidente do SINPROMB, que explicou que o 
SINPROMB não foi o culpado no caso do reajuste dos professores, pois todos 
foram enganados. A Prefeita Cristiane só tem garganta, só tem balela. Vai 
entrar na justiça pelo piso de 13,01%. A vereadora SIMONY FEITOSA falou 
que a Prefeita Cristiane deveria reconhecer o erro e mandar uma matéria 
para a Câmara com o piso integral para os vereadores aprovarem. A Prefeita 
Cristiane deveria ser humilde, falou SIMONY. A Presidente IRMÃ EDILEUZA 
falou que lei é para ser cumprida e o piso é lei. A palavra foi passada para o 
Dr. Valdízio Bezerra, Advogado do SINPROMB, que explicou que uma 
educação de qualidade passa pelo salário dos professores. Um índice abaixo 
do piso abre um precedente ruim para os professores. Defende que o projeto 
volte para a Prefeitura para que seja corrigido. Se for preciso, o SINPROMB 
vai entrar com um mandato de segurança para a lei ser cumprida. O 
vereador MARCELO CARDOSO falou que todo vereador tem um direito de 
denunciar e cada um tem que assumir seus atos. A UMPA é um caso sério e 
carece de muitas coisas e o Secretário Micael não vai resolver a situação da 
UMPA da noite para o dia. A Prefeita Cristiane fez uma proposta para o 
hospital ficar com a emergência. MARCELO CARDOSO explicou que os 
culpados pelo caso dos professores são todos que participaram da reunião, 
pois quando seu Irineu propôs o piso de 12,01, todos ficaram calados, 
inclusive a Aila. Nunca ficou e nunca vai ficar contra funcionários. 
MARCELO CARDOSO explicou que deu a cópia da lei para o SINPROMB na 



hora do pedido. A culpa é de todos. Se a Prefeita Cristiane mandar a matéria 
para a Câmara, todos os Edis votarão a favor. É a favor do piso dos 
professores e se for preciso fará greve com os professores e disse isso para a 
Prefeita. A Presidente IRMÃ EDILEUZA falou que fica do lado do povo, não 
defende Prefeita ou Prefeito, pois apóia o povo e as ações corretas. O 
vereador NILTINHO explicou que tudo o que o vereador OZANAN falou não 
faz sentido. Explicou que em 2009 descobriu que todo o recolhimento do 
INSS das Prefeituras era feito de forma errada e sua ação ajudou Baturité a 
economizar seis milhões de reais. NILTINHO explicou que ajudou Baturité e 
não sabe nada dessa multa de nove milhões. O vereador GILDO BARROS 
pediu a cópia em áudio e vídeo da parte em que o OZANAN fala da sua 
esposa Renata. GILDO explicou que vai fazer como fez com o Segundinho, 
levou para a Polícia Federal e ele não provou nada e pediu desculpas. GILDO 
falou que vai levar o OZANAN para a Polícia Federal. Nada mais havendo a 
tratar, a Presidente IRMÃ EDILEUZA PAIVA 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 trinta e cinco minutos. 

 
PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA SALA DAS SESSÕES 
LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM 23 DE MARÇO 
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 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 - NÃO COMPARECEU 
VEREADOR LUCIANO GOMES FURTADO 
VEREADOR NELSON EDGY GERMANO ARRUDA 
VEREADOR HERMENEGILDO BARROS PEREIRA – GILDO 
VEREADOR VALDEREZ LOPES OLIVEIRA – VALDIM 


