
CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ 
ESTADO DO CEARÁ 

 

ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ DO ANO DOIS MIL E QUINZE 

Aos vinte dias do mês de Abril do ano dois mil e quinze, às dezenove horas e 

vinte e quatro minutos, teve início a Décima Quarta Sessão Ordinária do Primeiro 

Período Legislativo da Câmara Municipal de Baturité, com as presenças dos seguintes 

vereadores, num total de doze: IRMÃ EDILEUZA PAIVA, 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. Não compareceu e justificou sua ausência o vereador 

HÉRBERLH MOTA, VICE-PRESIDENTE da Câmara. 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 e da Ave 

Maria. IRMÃ EDILEUZA convidou o Sr. Antônio Paiva para fazer a mensagem de fé e 

otimismo. A Presidente 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 quebrou o protocolo da Sessão e passou a palavra para o senhor 

Antônio Paiva, seu marido, que cumprimentou a todos e explicou que veio à Câmara 

para dar algumas explicações sobre o que foi dito pelo vereador RENALDO BRAGA na 

Sessão anterior. Antônio Paiva falou que hoje faz 14 anos que casou com a EDILEUZA, 

era um homem solteiro e ela uma mulher divorciada há cinco anos. Deixou claro que a 

EDILEUZA não tomou o marido de ninguém. Explicou que a Empresa do casal foi 

construída com muito esforço, está no seu nome, e tem todos os registros e documentos 

da Contadora Elenice. Antônio Paiva explicou que a EDILEUZA deixou a Empresa do 

irmã para cuidar da própria Empresa e do marido. Antônio Paiva deixou claro que gosta 

do RENALDO BRAGA, mas o mesmo se equivocou nas suas palavras. A EDILEUZA é 

uma mulher séria, de fibra, honrada e justa. Disse que o RENALDO não conhece a 

EDILEUZA, ele conhece. Disse que é um homem de moral e caráter, gosta de respeitar 

e ser respeitado. A EDILEUZA é uma mulher séria e o vereador RENALDO BRAGA se 

equivocou nas suas palavras. A palavra foi passada para o vereador RENALDO 



BRAGA, que falou que sempre foi respeitado e sempre respeitou o senhor Antônio 

Paiva, que sempre foi um homem sério. Perdeu as estribeiras porque sempre foi 

desrespeitado aqui dentro e chegou ao seu limite, usando certas palavras que atingiram 

o senhor Antônio Paiva. A Presidente IMRÃ EDILEUZA explicou que, graças a Deus, 

tudo foi devidamente explicado. Mora em Baturité há 18 anos e nunca deu cheque sem 

fundo e nunca foi velhaca, nunca roubou ninguém e preserva sua honra e dignidade. 

Disse que seu marido Antônio Paiva é um homem digno e de coragem. O mais 

importante é que Deus lhe conhece. O que foi dito doeu. Disse que quase foi agredida 

pelo OZANAN, mas o mesmo lhe respeitou com palavras, não lhe ofendeu moralmente. 

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: CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: ORDEM 
DO DIA: Foram apresentados e aprovados por unanimidade os seguintes 

REQUERIMENTOS e REQUERIMENTO VERBAL: REQUERIMENTO nº 017/15, de 

autoria da Presidente IRMÃ EDILEUZA, solicitando ao poder executivo municipal que 

faça a reconstrução do calçamento e do esgoto à céu aberto e coloque o transporte de 

coleta de lixo na Travessa Joaquim Almeida Barros, esquina do Hospital e Maternidade 

José Pinto do Carmo e indo até a lateral direita do rio Aracoiaba, Centro de nossa 

cidade. REQUERIMENTO nº 018/15, de autoria do vereador GILDO BARROS, 

solicitando ao poder executivo municipal que ceda um salão da Escola Municipal do 

Riachão do Panta, vale do Candeia, que se encontra desativado, para ser destinado ao 

funcionamento de uma Fábrica de Jeans, que dará mais ou menos dez empregos e os 

explicou que estará apito a colaborar com a fábrica. REQUERIMENTO VERBAL de 

autoria do vereador NILTINHO, pedindo ao Secretário de Obras do município que faça o 

conserto de todos os buracos dos calçamentos de nossa cidade, para que seja colocado 

asfalto. MENSAGEM Nº 89/2015 da Dra. Cristiane Saraiva, Prefeita, anexando um 

Expediente s/nº/2015 com projeto de lei nº 013/2015 que altera a lei municipal nº 

1551/2012, de 22.10.2012, alterada pela lei municipal nº 1607/2013 de 19 de julho de 

2013 e dá outras providências. Matéria direcionada para CFO, quando o vereador 

NILTINHO pediu dispensa do parecer, sendo o pedido aprovado por todos. Em seguida 

a Presidente IRMÃ EDILEUZA colocou em votação o mencionado projeto de lei, sendo 

aprovado por unanimidade. MENSAGEM Nº 108/2015, da Dra. Cristiane Saraiva, 

Prefeita, anexando o projeto de lei nº 011/2015 que dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2016 e dá 



outras providências. A matéria foi enviada para a CFO para o seu devido parecer. 

MENSAGEM Nº 109/2015 da Dra. Cristiane Saraiva, Prefeita, anexando o projeto de lei 

nº 012/2015, que altera a lei orçamentária anual para o acréscimo de elementos de 

despesas não previstas no orçamento vigente no valor total de R$ 220.000,00. Matéria 

encaminhada à CFO para o seu devido parecer. O vereador RENALDO BRAGA explicou 

que é honesto e disse que é fácil ser Presidente da Câmara, desde que se respeite 

todos os colegas. RENALDO BRAGA explicou que dar cheque sem fundo não é 

sinônimo de desonestidade, pois às vezes o comércio tá fraco. Tem uma postagem no 

Facebook de dois cheques sem fundo da Prefeita Cristiane, mas só se Ela não pagar é 

que se vai poder falar alguma coisa. O vereador OZANAN MOREIRA falou que Baturité 

vive um caos de mentiras, leviandade e administrativo. Tudo o que não se pode fazer 

está se fazendo desde o dia 10 de dezembro. Antes do dia 10 de dezembro todos os 

funcionários estavam em dia e hoje vários servidores estão em atraso. A Prefeita 

recebeu quase dois milhões de reais quando assumiu, mas não se sabe o que foi feito 

com esse dinheiro. OZANAN falou que o tio do vereador HÉRBERLH tirou no mês de 

janeiro um total de 35 mil reais da Prefeitura. A acessória de comunicação vai custar 500 

mil reais e no tempo do Bosco era apenas 23 mil reais. A roubalheira em Baturité tá 

grande e este povo tem que sair algemado. OZANAN falou que apareceu uma nota do 

tio do HÉRBELH no valor de 250 mil reais numa secretaria que não tinha nem dotação 

orçamentária. Na Secretaria de Ação Social colocaram uma irresponsável chamada 

Daniele, que tirou nota no nome de um funcionário no valor de 4.500 reais. A UMPA está 

abandonada, Baturité tem que criar vergonha. A atual gestão pagou servidores no meio 

da rua. Baturité não tem mais nada. O vereador MARCELO CARDOSO disse que 

Baturité vive uma situação de ser preciso priorizar o povo, que vive sentado em cima de 

um vulcão prestes a explodir. Equilibrar receitas e despesas é uma tarefa árdua, pois o 

problema já vem de muitos anos. MARCELO CARDOSO se dirigiu aos colegas 

vereadores e falou que a Câmara é o termômetro e precisa de um convívio melhor, a 

Casa precisa transmitir um equilíbrio. Sempre foi comedido em suas palavras e atitudes. 

A Cristiane tem que definir uma marca para a gestão. MARCELO CARDOSO explicou 

que respeita todos os vereadores e evita conflitos. Pede que os vereadores mantenham 

a calma e a serenidade e sigam uma linha de buscar o que é melhor para Baturité. 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 trinta e três minutos.  

PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA. SALA DAS SESSÕES 

LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM 20 DE ABRIL DO ANO 

DOIS MIL E QUINZE 

 
MEMBROS DA MESA DIRETORA 
PRESIDENTE IRMÃ EDILEUZA BEZERRA R. PAIVA 
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VEREADOR FREDERICO OZANAN C. B. MOREIRA  

VEREADORA MARIA DO SOCORRO ARAÚJO LIMA 
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VEREADOR HERMENEGILDO BARROS PEREIRA – GILDO 
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