
CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ 
ESTADO DO CEARÁ 

 

ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

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

 

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

vinte e sete minutos, teve início a Vigésima Terceira Sessão Ordinária do Primeiro 

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

vereadores, num total de onze: IRMÃ EDILEUZA PAIVA, PRESIDENTE, MARCELO 

CARDOSO, PRIMEIRO SECRETÁRIO, RENALDO BRAGA, SÁVIO CÉSAR, SIMONY 

FEITOSA, OZANAN MOREIRA, SOCORRO ARAÚJO, LUCIANO FURTADO, NELSON 

ARRUDA, GILDO BARROS, VALDIM OLIVEIRA. Não compareceram e justificaram suas 

ausências os vereadores HÉRBERLH MOTA, VICE-PRESIDENTE e NILTON GUEDES 

FILHO, SEGUNDO SECRETÁRIO. 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.  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: Ofícios 

157, 160 e 161/15, direcionando à Dra. Cristiane Saraiva, Prefeita, os autógrafos de Leis 

1.660 a 1663/2015, constando de vários assuntos de total interesse de nosso Município. 

Ofício 158/2015, enviando à Família Enlutada de Francisco Roque Pereira uma MOÇÃO 

DE PESAR de autoria do vereador HÉRBERLH MOTA. Ofício 159/15, encaminhando ao 

Dr. Igor Vasconcelos Ponte, Superintendente do DETRAN/CE o requerimento 023/15 de 

autoria do vereador VALDIM. Ofício 165/2015, comunicando ao Sr. Sivaldino Pires Leite 

que a sua Denúncia contra a vereadora IRMÃ EDILEUZA PAIVA e o vereador 

HÉRBERLH MOTA – Presidente e Vice-Presidente desta Casa, foi arquivada. Ofício 

166/15, comunicando ao Dr. Francisco Aguiar, Presidente do TCM, a reintegração do Sr. 

João Bosco Pinto Saraiva, Prefeito Municipal, em atendimento ao Despacho da 

Desembargadora Dra. Francisca Adelineide Viana, Relatora do Tribunal de Justiça de 

nosso Estado. Ofício 167/15, comunicando à Dra. Fabiana da Rocha, Juíza Eleitoral da 



5ª Zona de nossa Comarca, a reintegração do Sr. João Bosco Pinto Saraiva, Prefeito 

Municipal, em atendimento à Desembargadora Dra. Francisca Adelineide Viana, 

Relatora do Tribunal de Justiça de nosso Estado. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Comunicações diversas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 

Brasília/DF, direcionando à Secretaria Municipal de Educação liberações de recursos 

financeiros. Ofício 41/2015-GAB-SMS do Sr. Vagné Nogueira Nascimento, Secretário de 

Saúde, solicitando o Auditório da Câmara para o Curso de Capacitação em Sala de 

Vacina, dirigida a Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem das Unidades Básicas de 

Saúde do Município, que será realizado nos dias 26 e 27 deste mês, no horário das 08 

às 17 h. Ofício 163/2015 do Sr. Vagné Nogueira do Nascimento, Secretário de Saúde, 

solicitando a participação na Sessão Ordinária de hoje, para apresentar um breve 

relatório sobre as condições em que encontramos a Secretaria Municipal de Saúde. 

Ofício 9872/2015/SEC do Sr. Fernando Antônio Diogo de Siqueira Cruz, Secretário do 

TCM, anexando o Acórdão nº 5074/2015 dos Conselheiros da 1ª Câmara do Pleno do 

TCM/CE, comunicando que as contas do PROC.Nº 2011.BAT.PCS.11301/12 da 

Secretaria de Agricultura de Baturité, pertinente ao exercício financeiro de 2011, foram 

consideradas como Irregulares, sob a responsabilidade do Sr. Francisco Wagner 

Pinheiro Viana e Ofício encaminhado à Procuradoria Geral do Estado. Ofício 

12322/2015/SEC do Sr. Fernando Antônio Diogo de Siqueira Cruz, Secretário do TCM, 

anexando o Acórdão nº 1510/15 dos Conselheiros da 1ª Câmara do Pleno daquela Corte 

comunicando a extinção e arquivamento do PROC.Nº 2009.BAT.TCE.5.469/10 Da 

Prefeitura Municipal de Baturité, sob a responsabilidade da Sra. Silvana Furtada, 

Prefeita Municipal, tendo em vista encontrar-se prescrito, com base na Lei nº 

15.516/2014. ORDEM DO DIA: Foram apresentadas e aprovadas por unanimidade as 

seguintes MOÇÕES DE PESAR e Requerimentos: MOÇÃO DE PESAR de autoria do 

vereador MARCELO CARDOSO, pelo falecimento da senhora Maria de Jesus Castelo 

Branco, a Dona Maria de Jesus, 89 anos de idade, ocorrido no dia 08.06.2015, na UPA 

de Fortaleza – CE, sendo seu corpo velado em sua residência em Baturité e sepultado 

no Cemitério Público São Miguel de Baturité. MARCELO CARDOSO explicou que a 

Dona Maria de Jesus foi uma cidadã exemplar e uma educadora de renome, tendo sido 

Professora e Diretora do grupo escolar Monsenhor Manuel Cândido, tendo participado 

da criação da CNEG e sendo Professora da CNEC, Professora da Escola dos Padres 

Salesianos, Professora da Escola Juvenal de Carvalho, em Fortaleza, formada em 

Letras pela UECE. Foi uma grande mulher. MOÇÃO DE PESAR de autoria da vereadora 



SOCORRO ARAÚJO, pelo falecimento do senhor Antônio Torres Monteiro, o popular 

Pardal, com 58 anos de idade, ocorrido no dia 06.06.2015, no Hospital Geral de 

Fortaleza, sendo seu corpo velado no Círculo Operário e sepultado no Cemitério Público 

São Miguel de Baturité. O Pardal foi um cidadão exemplar e um grande comerciante de 

nosso município. Requerimento nº 021/2015, de autoria da vereadora SIMONY 

FEITOSA, solicitado ao Prefeito Bosco Saraiva que faça a emissão de contra cheques 

dos funcionários do município diretamente dos terminais bancários, como a instituição 

que gerencia a folha de pagamento da Prefeitura, o que possibilitará a todos os 

funcionários emitirem seus contra cheques nos próprios terminais bancários. 

Requerimento nº 026/2015, de autoria da vereadora SIMONY FEITOSA, pedindo ao 

Prefeito Bosco Saraiva que veja a condição de elaborar um Projeto de Lei que 

contemple os descontos de multas e juros e o parcelamento de débitos junto ao IPTU, 

divida ativa tributária e não-tributária e outros, possibilitando que os munícipes tenham a 

oportunidade de pagarem suas dívidas. Ofício nº 014/GAB, em 08.06.2015 da Dra. 
Cristiane, Prefeita, com a Mensagem nº 200/2015-GAB, anexando Projeto de Lei 
026/15 que institui o Plano Municipal de Educação 2015-20025, alinhado ao Plano 
Nacional de Educação, Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Matéria encaminhada 
para a CJR para seu devido parecer, quando o vereador OZANAN MOREIRA pediu 
dispensa, sendo aceito por todos. Logo após a Presidente IRMÃ EDILEUZA pôs 
em votação mencionado Projeto de Lei, sendo aprovado por unanimidade. Projeto 
de Lei 027/15 de autoria do vereador MARCELO CARDOSO, que revoga a Lei 
Municipal nº 1.586/2013, anexando uma solicitação do Dr. Raimundo Ivo dos 
Santos Oliveira, Médico. Matéria enviada para a CJR para seu devido parecer, 
quando o vereador GILDO pediu dispensa, sendo aprovado por todos. Em seguida 
a Presidente IRMÃ EDILEUZA colocou em votação o referido Projeto de Lei, sendo 
aprovado por unanimidade. A Presidente IRMÃ EDILEUZA anunciou a presença do 
senhor Vagné Nogueira, Secretário de Saúde do município e passou a palavra para 
o mesmo. Vagné agradeceu e disse que veio hoje a esta casa pedir ajuda aos 
vereadores, pois está muito difícil seguir em frente com a atual e difícil situação da 
saúde do município. Vagné usou o sistema de projeção de imagem da Câmara e 
mostrou através de fotos como encontrou a Secretaria de Saúde, os Postos e a 
UMPA. Vagné falou que está humanamente impossível atender o povo, pois 
encontrou os treze veículos da Secretaria de Saúde em péssimas condições e sem 
condições de uso. Tem dois carros semi-novos sucateados. Está com quase um 



mês que a Odontologia tá parada. A situação é difícil e por isso veio à Câmara 
mostrar a realidade e pedir ajuda aos vereadores, pois a Secretaria de Saúde não 
tem nada. O vereador OZANAN MOREIRA falou que o Secretário Vagné tem que 
cobrar seriamente, OZANAN perguntou a Presidente IRMÃ EDILEUZA onde estão 
os  quatro  milhões  que  foram  aprovados  aqui  na  Casa  para  a  saúde  e  a  IRMÃ  
EDILEUZA criticava os vereadores que votaram contra. OZANAN MOREIRA falou 
que fizeram uma molecagem e uma safadeza na saúde de Baturité. Disse que o 
NILTINHO comprou quatro pneus em seu próprio cartão para a Secretaria de 
Saúde e mandou um rapaz pedir uma nota no BAU. OZANAN MOREIRA falou que 
os  vereadores  VALDIM,  GILDO,  MARCELO  e  IRMÃ  EDILEUZA  acabaram  com  o  
município e deviam tá era presos, deviam ir na PROCAP e pedir para serem 
presos, pois foi uma vergonha o que fizeram. OZANAN falou de uma nota de 
gráfica no valor de 700 mil reais do Jota Collor. O vereador RENALDO BRAGA 
orientou o Secretário Vagné a ir na Delegacia de Polícia Civil e abrir um B.O para 
se resguardar. RENALDO BRAGA falou que o pacote da bondade estava indo para 
o bolso e não para o povo. A Silvana e o HÉRBERLH fizeram grande mal ao nosso 
povo quando tiraram a emergência do Hospital e criaram a UMPA. Não vai dar para 
consertar a saúde do município em um ou dois meses. A UPA de Aracoiaba era 
para ser nossa. As irmãs do Hospital não são loucas para aceitarem a emergência. 
Os Secretários de todas as pastas têm que ter muita coragem e muito cuidado. Até 
a próxima eleição nossa cidade vai penar muito. Cadê os quatro milhões para a 
saúde tão falados pela vereadora EDILEUZA? RENALDO BRAGA disse que a 
Câmara não tem mais moral para cassar Prefeito algum, não tem um pingo de 
moral depois do que ocorreu na Sessão anterior, quando foi arquivada uma 
denúncia contra a Mesa Diretora. A vereadora SOCORRO ARAÚJO disse que a 
situação de Baturité é preocupante. Disse que o Vagné é um homem de bem. 
SOCORRO ARAÚJO ressaltou que a saúde do município só piorou nos seis meses 
que passaram e os vereadores da situação ficaram de cabeça baixa. A UMPA tinha 
13 carros, mas hoje só funciona apenas um. SOCORRO frisou que na Secretaria de 
Educação o desastre é maior. SOCORRO disse que o próprio Diretor da UMPA 
opinou pelo fechamento da mesma, que não tem nada. O vereador OZANAN 
MOREIRA explicou que todos os órgãos de imprensa têm que saber sobre o que 
aconteceu no mandato da Cristiane. O vereador RENALDO BRAGA sugeriu ao 
Secretário Vagné que o mesmo convide os sete vereadores da oposição para 



mostrar a realidade. O vereador MARCELO CARDOSO falou que o município tem 
que se articular até o dia 15 de Julho para não perder os repasses do SUS. Disse 
que gosta do Vagné, como também gostava do Micael e sempre se propôs a 
ajudar, pois é a favor do bem para Baturité, pois o interesse coletivo tem que ser 
preservado. A situação da saúde é diferenciada. MARCELO CARDOSO explicou 
que o Vagné tem que fazer um diagnóstico para se resguardar no futuro. É preciso 
observar a questão política e econômica. É preciso buscar parcerias. O Vagné 
precisa ser comedido. MARCELO CARDOSO explicou que não tem por perfil se 
digladiar com colegas vereadores e respeita as atitudes dos mesmos, pois cada 
qual toma a atitude que desejar de acordo com a sua consciência. Nada mais 

havendo a tratar, a Presidente IRMÃ EDILEUZA 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 horas e quarenta e nove minutos.  
PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA SALA DAS SESSÕES 

LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM QUINZE DE JUNHO DO 

ANO DOIS MIL E QUINZE 

PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA EM TEMPO: Ofício 

16.910/2015/SEC, de 29.05.2015 do Sr. Frank Martins Tavares Filho, Secretário Adjunto 

do TCM, encaminhando documentos do Processo nº 19.523/02, pertencente a esta 

Casa, alusivo a PCS do ano de 1999, de responsabilidade do ex-presidente Luiz de 

Oliveira Bessa, para guardar no arquivo deste Legislativo. 
 
MEMBROS DA MESA DIRETORA 
PRESIDENTE IRMÃ EDILEUZA BEZERRA R. PAIVA 

VICE-PRESIDENTE HÉRBERLH FREITAS REIS C. MOTA - NÃO COMPARECEU 

PRIMEIRO SECRETÁRIO FRANCISCO MARCELO CARDOSO 

SEGUNDO SECRETÁRIO NILTON GUEDES FILHO – NILTINHO - NÃO 
COMPARECEU 

 
DEMAIS VEREADORES 

VEREADOR JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA 

VEREADOR DOMINGOS SÁVIO CÉSAR ALVES 

VEREADORA SIMONY COUTINHO FREITAS FEITOSA 



VEREADOR FREDERICO OZANAN C. B. MOREIRA  

VEREADORA MARIA DO SOCORRO ARAÚJO LIMA 

VEREADOR LUCIANO GOMES FURTADO 

VEREADOR NELSON EDGY GERMANO ARRUDA 

VEREADOR HERMENEGILDO BARROS PEREIRA – GILDO 

VEREADOR VALDEREZ LOPES OLIVEIRA – VALDIR 


