
CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ 
ESTADO DO CEARÁ 

 
ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ DO ANO DOIS MIL E QUINZE 

 
Aos três dias do mês de Agosto do ano dois mil e quinze, às dezenove 

horas e cinquenta e quatro minutos, teve início a Primeira Sessão Ordinária do 
Segundo Período Legislativo da Câmara Municipal de Baturité, com as presenças dos 
seguintes vereadores, num total de dez: IRMÃ EDILEUZA PAIVA, PRESIDENTE, 
HÉRBERLH MOTA, VICE-PRESIDENTE, MARCELO CARDOSO, PRIMEIRO 
SECRETÁRIO, NILTON GUEDES FILHO, SEGUNDO SECRETÁRIO, RENALDO 
BRAGA, SÁVIO CÉSAR, LUCIANO FURTADO, NELSON ARRUDA, GILDO 
BARROS, VALDIM OLIVEIRA. Não compareceram os vereadores SIMONY 
FEITOSA, OZANAN MOREIRA e SOCORRO ARAÚJO. 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: Edital de Comunicação nº 001/2015, da 
Presidente IRMÃ EDILEUZA, comunicando aos vereadores do início das Sessões 
Ordinárias para o Segundo Período Legislativo desta Casa. Não foram contatados os 
Edis OZANAN MOREIRA, SIMONY FEITOSA e SOCORRO ARAÚJO. Ofício 202/15, 
direcionando ao Sr. Bosco Saraiva, Prefeito, o autógrafo de Lei 1668/2015 que dispõe 
sobre as Diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o 
exercício financeiro de 2016 e dá outras providências. Ofício 214/2015 comunicando 
ao Sr. Bosco Saraiva – Prefeito o início das Sessões Ordinárias para o segundo 
período legislativo desta Casa e convidando-o para participar da mesma. Ofício 
nº/2015 da Sra. EDILEUZA PAIVA, Presidente, encaminhando ao TCM/CE a mídia do 
SIM, que contém a documentação da prestação de contas desta Casa, referente ao 
mês de junho do ano em curso. Foi apresentada a prestação de contas desta Casa, 
referente ao mês de junho do ano em curso. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Ofício Circular nº 02/2015 da Sra. Clévia Almeida, Presidente do CMAS, e do Dr. 
Marcos da Silva, Secretário de Ação Social, convidando os Edis para participarem da 
VIII Conferência Municipal de Assistência Social, no dia 04 deste mês, de 17 às 22 
horas, no Centro Social Urbano. Ofício 131/2015 do Sr. Dalberto Dantas, Conselheiro 
Tutelar, solicitando cópia da Lei de criação da Secretaria de Esportes e Juventude e a 
previsão orçamentária da referida Secretaria para 2015. Ofício 320/2015 da Direção 
Geral do SINSEMB, solicitando manifestação por parte desta Casa em relação aos 
atos cometidos pelo Sr. Bosco, Prefeito, sobre a exoneração da ampliação da carga 
horária dos professores e de diversos profissionais que recebiam meio salário 
mínimo. Ofício 069/2015 do Sr. Elias Júnior, Chefe de Gabinete, comunicando os 



nomes e números de telefones dos Secretários de nossa municipalidade. Recibo de 
Importação nº 7051/2015 – I do SIM do TCM/CE, comunicando o recebimento do SIM 
que contém a prestação de contas desta Casa, alusivo ao mês de junho do corrente 
ano. Ofício 17730/2015/SEC do Sr. Fernando Antônio Diogo de Siqueira Cruz, 
Secretário do TCM, anexando o Acórdão nº 2831/2015 dos Conselheiros do Pleno do 
TCM/CE, comunicando que as contas do PROC.Nº 2001.BAT.TCE.20663/03 da 
Prefeitura Municipal de Baturité, exercício financeiro de 2001, sob a responsabilidade 
do Sr. Clovis Amora Vasconcelos Filho, foi reconhecida a prescrição da competência 
de julgamento do TCM/CE, considerando extinto do feito com julgamento de mérito 
determinando o arquivamento do feito. Ofício 17811/2015/SEC do Sr. Fernando 
Antônio Diogo de Siqueira Cruz, Secretário do TCM, anexando o Acórdão nº 
1847/2015 dos Conselheiros do Pleno do TCM/CE, comunicando a decisão a favor do 
Recurso de Reconsideração do vereador RENALDO BRAGA, ex-presidente, alusivo 
ao Processo nº 10.894/14 desta Casa – envio da prestação de contas SIM desta 
Casa. Ofício 21.976/2015/SEC do Sr. Fernando Antônio Diogo de Siqueira Cruz, 
Secretário do TCM, anexando cópia do Despacho da DIRFI/TCM/CE sobre o 
Processo nº 3429/15 comunicando a constatação normal da publicação do RGF do 2º 
semestre/2014 desta Casa. ORDEM DO DIA: Requerimento nº 27/2015, de autoria do 
vereador VALDIM OLIVEIRA, aprovado por todos, solicitando ao poder executivo local 
que autorize a coleta de lixo nas comunidades de Umary e Jucá do Jesuítas, pelo 
menos uma vez por semana. Mensagem nº/2015 do Sr. Bosco Saraiva, Prefeito, 
anexando projeto de lei nº 029/15 que adota o Diário Oficial dos municípios do Estado 
do Ceará, instituído e administrado pela APRECE como meio oficial de comunicação 
dos atos normativos e administrativos da Prefeitura do município e dá outras 
providências. Matéria enviada à CFO para o seu devido parecer, quando o vereador 
HÉRBERLH pediu dispensa, sendo aprovado por todos. Em seguida, a Presidente 
IRMÃ EDILEUZA colocou em votação o mencionado Projeto de Lei, sendo aprovado 
por unanimidade. PROJETO DE LEI 030/15 com uma justificativa de autoria dos 
membros da Mesa Diretora desta Casa, que dispõe sobre a criação do cargo de 
provimento em comissão de procurador geral desta Casa e dá outras providências. 
Matéria enviada para a CFO para seu devido parecer, quando o vereador NILTINHO 
pediu dispensa do parecer, sendo aprovado por todos. Em seguida, foi colocado em 
votação pela Presidente IMRÃ EDILEUZA o mencionado Projeto de Lei, sendo 
aprovado com sete votos a favor e três votos contra. Votaram a favor do Projeto de 
Lei os vereadores VALDIM, GILDO, LUCIANO, MARCELO CARDOSO, HÉBERLH, 
NILTINHO e IRMÃ EDILEUZA. Votaram contra o Projeto de Lei os vereadores 
RENALDO BRAGA, NELSON ARRUDA e SÁVIO CÉSAR. Foi apresentado o 
Processo nº 2011.BAT.PCG.07882/12 da Prefeitura Municipal de Baturité, alusivo à 
prestação de contas de Governo, exercício de 2011, sob a responsabilidade da Sra. 
Silvana Furtado Figueiredo Vasconcelos e tendo como Relator o Conselheiro 
Domingos Gomes de Aguiar Filho, emitindo o parecer prévio nº 101/2015, de 
11.06.2015, favorável a aprovação das contas de governo hora relacionada, 
constando de recomendações e determinações finais, relatório, razões do voto, no 
exame das contas, pontos positivos e negativos e voto final pela emissão do parecer 



prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo do Município de Baturité 
de total responsabilidade da ex-prefeita Silvana Furtado Figueiredo Vasconcelos, 
exercício financeiro de 2011, cuja matéria foi direcionada à CFO para seu devido 
parecer. Na Sessão Ordinária do dia 19 de Maio deste ano foi recebida por onze 
votos a Denúncia (Decreto Lei nº 201/67) do Processo Legislativo 614/15, de autoria 
do Sr. Jonh Wesley de Oliveira Monteiro, contra o Sr. João Bosco Pinto Saraiva, 
Prefeito, quando foram escolhidos por sorteio os membros da Comissão Processante 
MARCELO CARDOSO e NILTON GUEDES FILHO, não acontecendo o sorteio para o 
terceiro membro, ficando para ser sorteado em outra Sessão. A Presidente IRMÃ 
EDILEUZA explicou que o sorteio será realizado hoje. Após toda a tramitação legal, 
foi sorteado o nome do vereador VALDIM OLIVEIRA, que aceitou compor a Comissão 
Processante. Após breve diálogo entre os componentes, a Comissão Processante 
ficou assim composta: NILTINHO, PRESIDENTE, MARCELO, RELATOR e VALDIM, 
MEMBRO. Em seguida, a Presidente IMRÃ EDILEUZA entregou o referido Processo 
aos membros da Comissão Processante para os seus referidos trabalhos. Foi lida a 
denúncia - Processo Legislativo 713/15 de autoria do Sr. Jonh Wesley de Oliveira 
Monteiro, expondo fatos e indicando provas de suposta falta de ética e decoro 
parlamentar contra o vereador OZANAN MOREIRA, sendo entregue o referido 
processo aos membros da comissão de ética e decoro parlamentar desta Casa para 
seu devido trabalho, mediante ao que disciplina os ditames legais da resolução 
03/2006. O vereador RENALDO BRAGA falou que o colega OZANAN não está na 
Sessão. Disse que o vereador LUCIANO FURTADO já bateu na cara do Chico do 
Alpiniano e já jogou um microfone em outro vereador. É muito fácil relatar fatos 
acontecidos há dois anos atrás. RENALDO BRAGA explicou que o vereador tem 
inviolabilidade de palavras e essa perseguição acontece porque o vereador OZANAN 
denunciou a Mesa Diretora da Casa e a Presidente EDILEUZA já foi na PROCAP dá 
explicações sobre uma licitação da acessória jurídica da Câmara. Fica envergonhado. 
O vereador LUCIANO FURTADO disse que vai desmentir o vereador RENALDO, pois 
nunca jogou microfone em outro vereador. LUCIANO falou que Baturité lhe conhece e 
o vereador RENALDO BRAGA disse que Baturité conhece o vereador LUCIANO e a 
família do mesmo. LUCIANO respondeu que quem tem processo por estupro e 
problemas por bingos fraudulentos é o vereador RENALDO BRAGA. LUCIANO 
FURTADO explicou que já deu um tapa no Chico do Alpiniano e, se for preciso, dá de 
novo. RENALDO BRAGA respondeu que o vereador LUCIANO bate em quem não 
tem como se defender. Os dois microfones dos vereadores foram desligados, mas o 
vereador RENALDO BRAGA ainda disse que o vereador LUCIANO FURTADO 
escondia gado roubado na sua fazenda. Logo após a discussão, os vereadores 
LUCIANO, RENALDO, NELSON e SAVINHO saíram do Plenário. A Sessão teve 
continuidade e o vereador NILTINHO falou que esteve com a Dra. Cristiane e a 
mesma disse que não ultrapassou os 54%. NILTINHO mostrou um relatório do TCM 
que mostra que de janeiro a abril de 2013 o Bosco deixou o limite do município chegar 
a 68%, com 1.488 funcionários, com mais de 50 funcionários somente no gabinete. 
De janeiro a julho de 2014 o FUNDEB de Baturité teve mais de três milhões de reais 
por mês, em média. Foi apresentado e aprovado por todos um requerimento verbal, 



de autoria do vereador MARCELO CARDOSO, convocando a Dra. Cristiane para vir à 
próxima Sessão da Câmara para mostrar o que foi realizado nos seis meses da sua 
gestão. MARCELO CARDOSO falo que todos os atos em prol dos funcionários foram 
aprovados por esta Casa e só cabe a esta Câmara procurar a justiça para não e 
desrespeitar. O procedimento da gestão está incorreto. A palavra foi passada para a 
Sra. Lucilene Sales, Coordenadora do SINSEMB, que explicou que o SINSEMB já 
está tomando as providências na justiça. Baturité não pode dormir diante de tantas 
atrocidades e todos os dias o SINSEMB recebe denúncias de abuso por parte da 
gestão. Lucilene disse que, se o salário baixar para 300 reais, a situação vai ficar 
insustentável Defende a ampliação da carga horária dos professores. O SINSEMB vai 
brigar para defender os funcionários. Participou em seguida o Sr. Guerin Luiz, que 
explicou que é funcionário, já foi demitido pelo ex-prefeito Clovin e sabe o que é ser 
perseguido. Decisões assim só trazem prejuízo ao município e às pessoas. A questão 
dos aumentos de salários foi pensada e o Decreto do executivo não sobrepõe a lei. A 
Presidente IRMÃ EDILEUZA falou que perseguir funcionário é um absurdo. É o 
pacotão da imoralidade, da safadeza e da injustiça. Nada da administração é 
surpresa. É uma quadrilha. A palavra foi passada para a professora Aila Moreira, do 
SINPROMB, que falou que apoia os funcionários, pois sempre defendeu os 
educadores e servidores. Fundou o SINPROMB para defender os professores. A 
ampliação é positiva, pois as escolas precisam. O vereador HÉRBERLH falou que 
isso cheira a perseguição. A política é feita de respeito. O diálogo é o melhor caminho 
e sempre estará com os servidores. HÉRBERLH apresentou um requerimento verbal, 
que foi aprovado por todos, pedindo que a Prefeitura envie para a Câmara os 
Decretos 40 e 41. O vereador VALDIM OLIVERA falou que não se brinca com direitos 
do cidadão. Baturité tem vários prefeitos. Será que tiraram o dinheiro dos servidores 
para fatiar entre eles? Para colocar nos seus bolsos? VALDIM falou que a desgraça 
maior vem do Bosco, que não tem moral para nada. O vereador GILDO BARROS 
falou que sempre vai ficar ao lado dos servidores, mas ainda não chegou nada na 
Câmara sobre relatório do executivo. O vereador MARCELO CARDOSO disse que 
propõe uma reunião interna com os sindicatos e os Edis para deliberar procedimentos 
e encontrar uma alternativa. 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 duas horas e quatro minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA. SALA DAS 
SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM 29 DE 
JUNHO DO ANO 2015. 

 
MEMBROS DA MESA DIRETORA 
PRESIDENTE IRMÃ EDILEUZA BEZERRA R. PAIVA 
VICE-PRESIDENTE HÉRBERLH FREITAS REIS C. MOTA 
PRIMEIRO SECRETÁRIO FRANCISCO MARCELO CARDOSO 
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 - NÃO COMPARECEU 
VEREADOR LUCIANO GOMES FURTADO 
VEREADOR NELSON EDGY GERMANO ARRUDA 
VEREADOR HERMENEGILDO BARROS PEREIRA – GILDO 
VEREADOR VALDEREZ LOPES OLIVEIRA – VALDIM 


