
CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ 
ESTADO DO CEARÁ 

 

ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

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

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

e vinte e sete minutos, teve início a Décima Quinta 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, Ave 

Maria e a mensagem de fé. Foi feita a seguir pelo Sr. Carlos Gardel a leitura da ata da 

Sessão anterior, que foi aprovada com um adendo do vereador OZANAN MOREIRA, 

explicando que o tio do vereador HÉRBERLH tirou uma nota no valor de 2.500 reais e não 

250 mil, como foi escrito. 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: REQUERIMENTO nº 019/15, de autoria do vereador MARCELO 

CARDOSO, solicitando à Secretaria de Cultura local que elabore uma relação dos prédios 

públicos de Baturité, com o apoio do IPHAN/Fortaleza/CE, a fim de que sejam, diante de 

um estudo, considerados como patrimônio histórico de nosso município. Vale lembrar que 

nossa LOM trata do tema em seu título III, capítulo I, sessão IV – da Cultura e Turismo. 

REQUERIMENTO nº 020/2015, de autoria da Presidente IRMÃ EDILEUZA, solicitando ao 

poder executivo local que construa alguns abrigos para nossos mototaxistas. 

REQUERIMENTO VERBAL, de autoria do vereador OZANAN MOREIRA, solicitando à 

administração municipal que mande para a Câmara todas as licitações que já foram feitas 

do dia 10.12.2015 até agora e os decretos emergenciais. A Presidente IRMÃ EDILEUZA 



comentou a publicação do jornal O Povo Online, onde o Bosco Saraiva afirmou que, se 

tivesse dinheiro, já teria voltado ao poder, fazendo um gesto com os dedos. O Bosco faz 

uma acusação muito séria, grave, contra a Desembargadora Adelineide. O Bosco disse e 

está publicado no Jornal O Povo Online que, se tivesse dinheiro, compraria a 

Desembargadora Adelineide, uma mulher séria. IRMÃ EDILEUZA deixou claro que os 

vereadores desta Casa nunca se venderam. A palavra foi passada para a Professora Aila 

Moreira, Coordenadora do SINPROMB, que disse que no dia 30 vai acontecer uma 

paralisação nacional da educação, onde vários temas serão abordados. Aila Moreira falou 

que sempre lutou pela educação e que Baturité vive um descaso total. O vereador GILDO 

BARROS pede ao Secretário Aceles que faça a roçagem das estradas rurais do nosso 

município. O vereador MARCELO CARDOSO lembrou que sempre lutou pelo 

reconhecimento de nossos prédios históricos. O vereador OZANAN MOREIRA explicou 

que o Prefeito Bosco não é louco e nem doido para falar de uma Desembargadora e 

acredita que houve uma armação, pois o Batistinha está insultando e agredindo pessoas 

como o Bosco e o Assis Arruda. OZANAN falou que vai entrar com denúncias contra o 

Batistinha na Justiça, pois o mesmo era controlador do município e assinou vários 

documentos irregulares. O Batistinha é um professor que não dá uma hora de aula, 

OZANA falou que a Prefeita acertou ao contratar Secretários de Baturité. A Prefeitura vai 

perder dois milhões de reais com empresas de controle interno e que tira dinheiro de 

Baturité. OZANA falou que todas as denúncias contra o Bosco foram feitas por três 

pessoas, no caso o Jonh Wesley, o João Paulo e o Batistinha. A Presidente IRMÃ 

EDILEUZA falou que recebe denúncia de qualquer pessoa. O vereador MARCELO 

CARDOSO explicou que o conselho político criado aqui na Câmara precisa se reunir para 

planejar ações para melhorar o nosso município e acima de tudo tem que estar um 

interesse de nosso povo. O vereador NILTINHO explicou que todo o país vive uma crise 

que reflete nos municípios, inclusive em Baturité. NILTINHO explicou que dois impostos 

geram o FPM, no caso o IPI e o IR e, com a diminuição nas vendas, o FPM diminui. A 

nossa filha de pagamento da Prefeitura, com todos os encargos, chega a três milhões e 

meio de reais e, se a Prefeitura não for bem administrada, a situação fica difícil. O próprio 

comércio de Baturité passa por dificuldades. A Prefeita Cristiane precisa saber 

administrar, pois o INSS mete a mão no FPM e leva a sua parte. NILTINHO falou que 

contratar 300 ou 400 servidores onera e inviabiliza qualquer gestão. Nosso povo não paga 

IPTU, o que representa menos recursos para o município. A situação é difícil para os 

secretários e Prefeito. O vereador OZANAN parabenizou o colega NILTINHO por suas 



explicações. OZANAN falou que os Prefeitos do passado foram irresponsáveis. O 

vereador NILTINHO lembrou que os Prefeitos não depositam o FGTS dos funcionários 

que terão que entrar na justiça ao se aposentarem. O vereador MARCELO CARDOSO 

falou que a Prefeitura tem dívidas enormes junto ao INSS, FGTS, o que impacta na folha 

de pagamento. O recolhimento do FGTS é feito no cheque de cada servidor, mas não é 

recolhido e tudo isso prejudica um funcionário n sua aposentadoria. 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 sete minutos.  

PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA. SALA DAS SESSÕES 

LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM 27 DE ABRIL DO ANO 

DOIS MIL E QUINZE. 
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