
CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ 
ESTADO DO CEARÁ 

 

ATA DA VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

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

 

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

horas e cinquenta e seis minutos, teve início a Vigésima 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, 

HÉRBERLH MOTA, VICE-PRESIDENTE, MARCELO CARDOSO, PRIMEIRO 

SECRETÁRIO, NILTON GUEDES FILHO, SEGUNDO SECRETÁRIO, SÁVIO CÉSAR, 

SOCORRO ARAÚJO, LUCIANO FURTADO, NELSON ARRUDA, GILDO BARROS, 

VALDIM OLIVEIRA. Não compareceu e justificou sua ausência o vereador RENALDO 

BRAGA. Havendo número legal, a Presidente IRMÃ EDILEUZA deu por aberta a presente 

Sessão, 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 adendos dos 

vereadores OZANAN MOREIRA e NILTINHO. O vereador OZANAN MOREIRA explicou 

que o vereador NILTINHO podia ter doado os pneus, mas não podia ter comprado os 

pneus e ter recebido o dinheiro. OZANAN falou para a vereadora IRMÃ EDILEUZA que 

sua doença não é tísica, mas renal. OZANAN MOREIRA chamou a Presidente IRMÃ 

EDILEUZA de demônio de saias, que veio à Baturité enriquecer às custas do erário. É 

uma pessoa que atende a Deus e ao inferno ao mesmo tempo. OZANAN falou que o 

Edin, filho da IRMÃ EDILEUZA é um bandidinho da cidade. OZANAN falou que o 

vereador HÉRBERLH veio à Baturité pedindo esmola e hoje tem apartamento na praia no 

valor de dois milhões. OZANAN pediu ao vereador NILTINHO para mostrar as notas das 

compras dos pneus. O vereador NILTINHO explicou que comprou os pneus porque quis 

ajudar Baturité, pois naquele momento a Prefeitura não tinha dinheiro. NILTINHO disse 

que está com sua consciência tranquila. 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 179/15, direcionando ao Sr. 

Bosco Saraiva, Prefeito, o autógrafo de Lei 1665/2015 que institui o plano municipal de 



educação 2015-2025, alinhado ao plano nacional de educação, Lei 13.005, de 

25.06.2014. Ofício 182/2015, enviando à Família Enlutada de Oswaldo da Silva, mais 

conhecido por OSWALDO, uma MOÇÃO DE PESAR de autoria do vereador MARCELO 

CARDOSO. Foi apresentada a prestação de contas desta Casa, referente ao mês de 

maio do ano em curso. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Recibo de Importação nº 

5861/2015 – I do SIM do TCM/CE, comunicando o recebimento do SIM que contém a 

prestação de contas desta Casa, alusivo ao mês de maio do corrente ano. Ofício nº 

15/2015 do Sr. Jair Wellington Gomes da Silva – TEN QOABM, convidando a Presidente 

e os Vereadores para participarem de uma reunião que tratará de um assunto referente 

ao sistema de proteção contra incêndio e pânico nesta cidade, no Auditório do CDL local, 

no dia 30 deste mês, a partir das 19:00 h. Ofício 15559/2014/SEC do Sr. Fernando 

Antônio Diogo de Siqueira Cruz, Secretário do TCM, anexando o Acórdão nº 1001/2015 

dos Conselheiros da 2ª Câmara do Pleno do TCM/CE, comunicando que as contas do 

PROC.Nº 2012.BAT.PCS.09140/13 da Secretaria de Educação e Desporto de Baturité, 

exercício financeiro de 2012, foram consideradas como Irregulares, sob a 

responsabilidade da Sra. Maria Albertina Cavalcante Gomes e Ofícios encaminhados à 

Dra. Cristiane, Prefeita, e a Procuradoria Geral do Estado. ORDEM DO DIA: Parecer 

003/15 da CFO, favorável ao Projeto de Lei 11/15 que dispõe sobre as diretrizes para a 

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

outras providências. Neste momento, a Presidente IRMÃ EDILEUZA colocou em cotação 

o parecer da comissão, sendo aprovado por todos e, em seguida, foi colocado em 

votação o mencionado Projeto de Lei, sendo aprovado por unanimidade. Mensagem 

s/nº/15 do Sr. Bosco Saraiva, Prefeito, anexando o Projeto de Lei 27/15 que autoriza o 

executivo municipal a realizar programa do incentivo à regularização fiscal para 

pagamento de qualquer tributo ou multas de qualquer espécie, sem multa moratória e 

juros de mora, na forma que especifica e dá outras providências. Matéria enviada à CFO 

para seu devido parecer, quando o vereador NILTINHO pediu dispensa, sendo aprovado 

por todos. Em seguida, a Presidente IRMÃ EDILEUZA colocou o mencionado Projeto de 

Lei em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Ofício nº 020/2015 do Sr. 

Bosco Saraiva, anexando a mensagem    /15 com o Projeto de Lei 28/15, que emenda a 

lei municipal nº 1658, de 05 de junho de 2015 e dá outras providências. Matéria enviada à 

CFO para seu devido parecer, quando o vereador NILTINHO pediu dispensa, sendo 

aprovado por todos. Em seguida, a Presidente IRMÃ EDILEUZA colocou em votação o 

mencionado Projeto de Lei, sendo aprovado por unanimidade. Ofício nº 016/GAB do Sr. 



Bosco Saraiva, prefeito, com a mensagem    /2015 que VETA integralmente o Projeto de 

Lei nº 1653/2015, que concede a dispensa de duas funções o servidor público municipal 

regularmente matriculado em instituição de ensino superior e dá outras providências. 

Matéria enviada à CJR para seu devido parecer, quando o vereador HÉRBERLH pediu 

dispensa, sendo aprovado por todos. Em seguida, a Presidente IRMÃ EDILEUZA colocou 

em votação o mencionado VETO, sendo o mesmo rejeitado com oito votos contra o VETO 

e quatro votos a favor do VETO. Votaram contra o VETO os vereadores VALDIM, GILDO, 

NELSON ARRUDA, LUCIANO, NILTINHO, MARCELO CARDOSO, HÉRBERLH e IRMÃ 

EDILEUZA. Votaram a favor do VETO os vereadores SAVINHO, OZANAN, SOCORRO e 

SIMONY. Neste momento teve início uma discussão entre algumas pessoas que estavam 

assistindo a Sessão e a Presidente IRMÃ EDILEUZA pediu calma a todos, mas a 

discussão não parou e a Presidente IRMÃ EDILEUZA parou a Sessão por dez minutos. O 

vereador OZANAN MOREIRA falou que a Presidente IRMÃ EDILEUZA não tem condição 

ética ou moral para está nesta Casa, pois é uma louca varrida e o culpado é o vereador 

MARCELO CARDOSO. OZANAN falou que o vereador HÉRBERLH veio do Tauá para 

esculhambar Baturité, pois lá em Tauá não tinha condição de ser nem varredor de rua. 

Neste momento o Sr. Lacerda, irmão do vereador OZANAN MOREIRA entrou na sala 

reservada aos vereadores e a Presidente IMRÃ EDILEUZA pediu ao mesmo que se 

retirasse, mas alguns momentos depois o Sr. Lacerda entrou novamente e foi contido 

pelos vereadores. Após alguns minutos a Sessão foi reiniciada e foi lida a Mensagem 

/2015 do Sr. Bosco Saraiva que VETA integralmente o Projeto de Lei nº 1662/2015 que 

considera de utilidade pública a Associação da BATUQUE com um parecer jurídico do Dr. 

Paulo Roberto Rabelo Leal. Matéria enviada à CJR para seu devido parecer, quando o 

vereador HÉRBERLH pediu dispensa, sendo aprovado por todos. Em seguida, foi 

colocado em votação o mencionado VETO, sendo rejeitado por sete votos dos vereadores 

VALDIM, GILDO, LUCIANO, MARCELO, NILTINHO, HÉRBERLH e IRMÃ EDILEUZA. Os 

demais vereadores já haviam se retirado da Sessão. 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 e uma horas e um minuto.  

 



PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA. SALA DAS SESSÕES 

LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM 29 DE JUNHO DO ANO 

2015. 
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PRESIDENTE IRMÃ EDILEUZA BEZERRA R. PAIVA 

VICE-PRESIDENTE HÉRBERLH FREITAS REIS C. MOTA 

PRIMEIRO SECRETÁRIO FRANCISCO MARCELO CARDOSO 

SEGUNDO SECRETÁRIO NILTON GUEDES FILHO – NILTINHO 
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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 – VALDIM 

 


