
 
CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ 

ESTADO DO CEARÁ 
 

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

Aos treze dias do mês de Abril do ano dois mil e quinze, às dezenove 
horas e trinta e três minutos, teve início a Décima Terceira Sessão Ordinária 
do Primeiro Período Legislativo da Câmara Municipal de Baturité, com as 
presenças dos seguintes vereadores, num total de nove: IRMÃ EDILEUZA 
PAIVA, PRESIDENTE, NILTON GUEDES FILHO, SEGUNDO SECRETÁRIO, 
RENALDO BRAGA, SÁVIO CÉSAR, SOCORRO ARAÚJO, LUCIANO FURTADO, 
NELSON ARRUDA, GILDO BARROS, VALDIM OLIVEIRA. Não compareceram e 
justificaram suas ausências os vereadores HÉRBERLH MOTA, VICE-
PRESIDENTE, MARCELO CARDOSO, PRIMEIRO SECRETÁRIO, SIMONY 
FEITOSA e 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 Sr. 
Carlos Gardel fazer a leitura da ata da Sessão anterior, que foi aprovada com 
um adendo do vereador RENALDO BRAGA, pedindo que a Presidente IRMÃ 
EDILEUZA faça um cronograma para que todos os vereadores possam falar o 
que for necessário antes da Sessão ser encerrada. Foram feitas a seguir, pelo 
Sr. Liduino Cardoso, Diretor Geral da Câmara, a leitura do Expediente. 
EXPEDIENTE – CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: Ofício 099/15, 
comunicando à Dra. Cristiane Saraiva, Prefeita, uma petição verbal de autoria 
do vereador NELSON ARRUDA. Ofício 100/15, direcionando à Família 
Enlutada de Antônia Núbia da Silva Silveira uma MOÇÃO DE PESAR de 
autoria do Edil Luciano Furtado. Ofício 101/15, enviando ao Dr. José Ademir 
Monteiro, Gerente do Der/Aracoiaba – CE, um requerimento de autoria do 
vereador NELSON ARRUDA. Ofício 102/15, encaminhando à Dra. Cristiane 
Saraiva, Prefeita, uma proposição de autoria do vereador MARCELO 
CARDOSO. Ofício 108/15, comunicando ao Dr. Francisco de Paula Rocha 
Aguiar, Presidente do TCM/CE, o recebimento da prestação de contas de 
governo de 2014, balanço geral de nosso município, para futura apreciação 
deste Legislativo e o direcionamento eletrônico a esta Corte de Contas. 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Decreto Executivo Nº 16/2015 da Dra. 
Cristiane Saraiva, Prefeita, comunicando o feriado municipal, dia 14 de abril, 
em homenagem à Memória Histórica de Baturité. Ofício 34/2015 do Sr. Paulo 
Roberto de Medeiros Freire, Chefe da Agência da Receita Federal de Baturité, 
respondendo a solicitação do vereador OZANAN MOREIRA. Ofício 43/2015 – 
Cedec/Nuengenha do Sr. Wagner Alves Maia, TCEL QOBM da Coordenadoria 
Estadual da Defesa Civil, comunicando a verba de R$ 12.574,70, que Baturité 
foi contemplado para a instalação de um poço profundo. Ofício 096/2015 da 



Sra. Cristina Mendonça, Secretária de Educação, respondendo as solicitações 
das Edis IRMÃ EDILEUZA PAIVA e SIMONY FEITOSA. Expediente da Sra. 
Francisca da Conceição de Castro Alves, Presidente da Associação dos 
Agricultores do Sítio Carões dos Castelos – zona rural de nosso Município, 
solicitando desta Casa socorro quanto ao transporte escolar daquela 
Comunidade e o médico do PSF do Evaristo. Edital de Convocação de 
Assembléia Geral Ordinária, para eleição da UVC, biênio 2015/2017, que será 
realizada no dia 30 deste mês, no horário de 10 as 14 horas, na Assembléia 
Legislativa/Fortaleza e em alguns municípios de nosso Estado. Ofício 
75/2015 dos membros do Conselho Tutelar de Baturité, solicitando a 
participação do Conselheiro Dalberto Dantas na Tribuna Livre desta Casa, 
para dar esclarecimentos sobre o assunto contido no Ofício 74/2015 
direcionado ao Dr. Aníbal Ferreira Cardoso, Promotor de Justiça. Expediente 
do TCM/CE, constando da informação do recebimento eletrônico da prestação 
de contas de governo, balanço geral deste Município, referente ao ano de 
2014. Ofício 8261/2015/SEC do Sr. Fernando Antônio Diogo de Siqueira 
Cruz, Secretário do TCM, anexando o Acórdão nº 6859/2014 dos 
Conselheiros do Pleno do TCM/CE, comunicando que as contas do PROC.Nº 
2010.BAT.PCS.7321/11 – Câmara Municipal de Baturité, pertinente ao 
período financeiro de 2010 foi julgada pela Regularidade com Ressalva, sob a 
responsabilidade do Sr. Francisco Mendes dos Santos, Ex-Presidente da 
Câmara e o Ofício encaminhado à Procuradoria Geral do Estado. ORDEM DO 
DIA: Foram apresentados e aprovados por unanimidade os seguintes 
REQUERIMENTOS VERBAIS: REQUERIMENTO VERBAL, de autoria do 
vereador RENALDO BRAGA, pedindo à UVC que informe detalhes sobre a 
condição de votos dos vereadores de Baturité e se nossa Câmara está apta a 
votar na eleição da entidade. REQUERIMENTO VERBAL, de autoria do 
vereador GILDO BARROS, pedindo ao Secretário de Obras que faça o conserto 
de um bueiro no Candeia Boa Vista. A Presidente IRMÃ EDILEUZA mostrou 
um ofício que recebeu da associação dos agricultores do Sítio Carões e 
Castelo, pedindo socorro, pois a comunidade está sem transporte escolar. A 
comunidade do Evaristo está sem médico do PSF. IRMÃ EDILEUZA falou que 
o problema é grave e os Edis precisam lutar pelo povo. O vereador RENALDO 
BRAGA falou que, pela primeira vez, uma pessoa da zona rural não está tendo 
transporte escolar, prejudicando os alunos. Participou da Sessão o 
Conselheiro Tutelar Dalberto Dantas, que falou que após o dia 10 de 
dezembro, o Conselho Tutelar de Baturité está passando por uma crise nunca 
antes vista, sem a menor condição de funcionar. Falta material de limpeza, de 
escritório, falta até papel e, diante dos fatos, os cinco conselheiros decidiram 
pedir a intervenção junto ao Ministério Público. Dalberto explicou que a 
Câmara aprovou no orçamento um total de 120 mil reais para o Conselho. 
Agradece ao vereador GILDO, à Renata e ao Ex-deputado Eudes Xavier, por 
tudo o que foi conquistado para o Conselho, inclusive um carro e vários 
equipamentos. Já conversou várias vezes com a Secretária Jéssica e com a 
Prefeita Cristiane e nada foi resolvido. Desde o mês de novembro de 2014 que 
o telefone e a internet do Conselho Tutelar não são pagos, o que levou o 
Conselho ao SERASA. Dalberto falou que os conselhos do município CRAS e 
CREAS não têm a menor condição de funcionamento, como também a 
Secretaria de Ação Social está sem a menor condição de funcionamento e 
soube que a Secretária Daniele entregou hoje o cargo, pois não tinha a menor 



condição de trabalho. O vereador GILDO BARROS falou que foi um que pediu 
a saída da Secretária Daniele, pois é vereador do povo e não aceita coisas 
erradas. GILDO falou que sua mãe teve que comprar um bujão de gás para a 
creche do Candeia, pois a Secretaria de Ação Social não funciona. Dalberto 
Dantas explicou que o relatório do SUAS era feito por um assistente social da 
Prefeitura, mas a Prefeita Cristiane contratou uma empresa de Ibicuitinga por 
R$ 4.800,00 para fazer o relatório e a mesma empresa levou quase 18 mil 
reais do município e a Prefeita Cristiane falou que não tem conhecimento do 
fato. O vereador NELSON ARRUDA explicou que não é preciso licitação para 
comprar licitação, digo, material, que custa apenas 500 reais. Dalberto 
Dantas disse que o salário dos conselheiros está em dias e parabeniza a 
Prefeita pela farda dos Garis e a abertura do Estádio, que foi uma luta do 
Secretário Nilton e do vereador NILTINHO, que botou quatro mil reais do bolso 
e talvez nem receba. O vereador RENALDO BRAGA falou que tem procurado 
ser ético nas suas atitudes. Não ficou surpreso com as palavras do Dalberto, 
pois o norral da Cristiane é conhecido em todo o Baturité, ela engana todo 
mundo, não pagou nenhum Secretário. RENALDO BRAGA falou que a justiça 
do trabalho mandou bloquear as contas e bens da Cristiane e não foi 
encontrado nada no nome da mesma, que, no entanto, desfila numa Hilux. A 
UMPA não tem sequer o básico. RENALDO explicou que a Cristiane recebeu a 
Prefeitura com duas boas receitas e pede que seja feito pelo menos o básico. 
Sabe o rastro deixado pela Cristiane. Vamos rezar pela nossa cidade, pois 
sabe que a Prefeitura vai ficar na situação até o próximo mandato. Licitação é 
fácil de fazer e cada Secretaria pode comprar até oito mil reais sem licitação. A 
Presidente IRMÃ EDILEUZA falou que já pediu perdão a Deus e ao povo de 
Baturité por ter votado no Bosco. Parabeniza a Cristiane pelas coisas boas 
que ela fez, como ajeitar o campo e aumentar o salário de 169 funcionário 
pelo piso dos ACS e Endemias. Foi criada de fato a Secretaria de Esportes e 
parabeniza o Secretário Nilton. O Bosco tratava Baturité como uma bodega 
cheia de ratos. Defende que Baturité melhorou muito em pouco tempo. As 
pessoas que mamavam na Prefeitura estão achando ruim e vêm para a 
Câmara bater palmas para o RENALDO e para o OZANAN. IRMÃ EDILEUZA 
explicou que até o dia 30 todos os funcionários estão sendo pagos, a realidade 
é que melhorou, mas, para uma pessoa que estava mamando, para o vereador 
que estava junto, logicamente que não vai dizer que está melhor. IRMÃ 
EDILEUZA disse que o RENALDO BRAGA, por exemplo, tinha, vendia 
assessoria, negócio de gráfica, uma lá em Fortaleza e outra aqui, entregava e 
logicamente, que o RENALDO BRAGA não vai falar nisso aí, ele vai ficar 
calado. Neste momento, o vereador RENALDO BRAGA falou que a vereadora 
EDILEUZA lhe faltou com o respeito. Disse que a vereadora EDILEUZA não dá 
para ser Presidente nem de um terreiro de Macumba, é uma irmã do cão, é 
uma louca desvairada, era para está num hospício. RENALDO BRAGA disse 
que se envergonha de fazer parte de uma Câmara de vereadores presidida 
pela vereadora EDILEUZA, que não tem condição de ser Presidente de um 
terreiro de Macumba. IRMÃ EDILEUZA respondeu que suas palavras doeram 
na ferida do vereador RENALDO. A Presidente IRMÃ EDILEUZA passou a 
direção dos trabalhos para o Segundo Secretário da Casa, vereador 
NILTINHO. IRMÃ EDILEUZA falou que quando colocou remédio na ferida o 
problema se agravou. O vereador RENALDO BRAGA mandou a vereadora 
EDILEUZA denunciar o que for preciso, o Fórum é bem pertinho. RENALDO 



BRAGA chamou o filho da Presidente EDILEUZA de psicopata, falou que a 
vereadora EDILEUZA é uma forasteira que chegou aqui em Baturité e se deu 
bem. A Presidente IRMÃ EDILEUZA respondeu que tem 15 anos em Baturité. 
O vereador RENALDO BRAGA falou que as empresas da vereadora IRMÃ 
EDILEUZA vendem pedaços de pano. RENALDO disse que sabe da vida da 
vereadora EDILEUZA que tomou o marido da irmã, todo mundo sabe disso, 
enganou o irmão, sabe da vida da vereadora IRMÃ EDILEUZA. A Presidente 
IRMÃ EDILEUZA falou que nunca tomou marido de ninguém. RENALDO 
BRAGA falou que nasceu e se criou em Baturité, enquanto a vereadora 
EDILEUZA está aqui de passagem. IRMÃ EDILEUZA falou que tomou o 
marido da mãe do vereador RENALDO BRAGA. RENALDO chamou a 
vereadora EDILEUZA de louca. IRMÃ EDILEUZA falou que o RENALDO 
BRAGA está desesperado porque perdeu a Presidência para ela. IRMÃ 
EDILEUZA falou que tirou o vereador RENALDO BRAGA da cadeia e o mesmo 
está desesperado por causa disso. O vereador RENALDO BRAGA falou que a 
vereadora IRMÃ EDILEUZA pode colocá-lo na cadeia. RENALDO falou que a 
vereadora IRMÃ EDILEUZA disse que tem uns primos que são matadores e ia 
trazê-los para Baturité. RENALDO BRAGA explicou que nunca morreu por 
Presidência e que a vereadora IRMÃ EDILEUZA representa bem os vereadores 
que a elegeram. Nada mais havendo a tratar e atendendo um pedido da 
Presidente IRMÃ EDILEUZA, o vereador NILTINHO 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 treze 
minutos.  

PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA. SALA DAS SESSÕES 
LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM TREZE DE ABRIL 
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 M. CARDOSO - NÃO COMPARECEU 
SEGUNDO SECRETÁRIO NILTON GUEDES FILHO – NILTINHO 
 
DEMAIS VEREADORES 
____________________________________________________________________________ 
VEREADOR JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA 
VEREADOR DOMINGOS SÁVIO CÉSAR ALVES 
VEREADORA SIMONY COUTINHO FREITAS FEITOSA - NÃO COMPARECEU 
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 


