
CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ 
ESTADO DO CEARÁ 

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

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

dezenove horas e dezenove minutos, teve início a Terceira Sessão Ordinária do 
Segundo 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, 
RENALDO BRAGA, SÁVIO CÉSAR, SIMONY FEITOSA, OZANAN MOREIRA, 
SOCORRO ARAÚJO, NELSON ARRUDA, GILDO BARROS, VALDIM OLIVEIRA. 
Não compareceu e justificou sua ausência o vereador LUCIANO FURTADO. 
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 com adendos dos Edis RENALDO BRAGA e IRMÃ EDILEUZA. Em seu 
adendo, o vereador RENALDO BRAGA explicou que havia falado para todos os 
vereadores que se alguém tivesse algo para denunciar contra a sua pessoa, podia 
procurar o fórum, pois nada tem a temer. Disse que a Presidente EDILEUZA 
encerrou a Sessão passada sem dar voz aos colegas, o que é um direito dos 
vereadores. Em seu adendo, a Presidente IRMÃ EDILEUZA explicou que encerrou a 
Sessão anterior para que fosse evitada uma confusão na Casa, pois um vereador 
convidou pessoas para vir à Sessão para formar brigas na Casa. Baturité precisa ser 
o foco e só serão faladas coisas boas. Não vai aceitar brigas entre colegas. Deixou 
claro que conhece o Regimento Interno da Câmara. O vereador RENALDO BRAGA 
votou contra o adendo, dizendo que a Presidente EDILEUZA não é mãe de santo e 
nem macumbeira para saber o que os vereadores iam falar. O vereador OZANAN 
falou que a Presidente IRMA EDILEUZA não sabia o que seria dito na Sessão. 
OZANAN ressaltou que a IRMÃ EDILEUZA precisa estudar o Regimento da Câmara. 
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 226/2015 direcionando ao Sr. Bosco 
Saraiva, Prefeito, documentos contábeis desta Casa, referente ao mês de junho do 
ano em curso. Ofício 229/15 enviando ao Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar, 
Presidente do TCM, o Edital de Publicidade nº 002/15, a Publicação de Relatório e 
os Relatórios de Gestão Fiscal – RGF, alusivo ao primeiro semestre do ano em 
curso, devidamente eletrônico. Ofício 230/15, enviando ao Sr. Bosco Saraiva, 
Prefeito, o Edital de Publicidade nº 002/15, a Publicação de Relatório e os Relatórios 



de Gestão Fiscal – RGF, alusivo ao primeiro semestre do ano em curso. Ofício 
231/15, encaminhando a Sra. Silvana Furtado, Ex-Prefeita, anexando o Acórdão 
101/2015 do Pleno do TCM, favorável à aprovação das Contas de Governo da 
Prefeitura Municipal de Baturité, exercício financeiro de 2011 concedendo 15 dias 
para conceder a sua defesa sobre o assunto. Ofício Circular 004/15, enviando às 
Secretarias de nosso Município, Órgãos Federais e Estaduais o Edital de 
Publicidade nº 002/15, a Publicação de Relatório e os Relatórios de Gestão Fiscal – 
RGF, alusivo ao primeiro semestre do ano em curso. Resolução nº 002/15 da Mesa 
Diretora que cria o Programa de Orientação e Defesa do Consumidor (PROCON) no 
âmbito da Câmara Municipal de Baturité/CE. Foi apresentado o Edital de Publicidade 
nº 002/15, a Publicação de Relatório e os Relatórios de Gestão Fiscal – RGF, 
alusivo ao primeiro semestre do ano em curso, pertencentes a esta Casa, os quais 
se encontram inseridos no site desta Casa. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Ofício 24268/2015/SEC do Sr. Frank Martins Tavares Filho – Secretário Adjunto do 
TCM anexando o Acórdão nº 2837/2015 dos Conselheiros do Pleno do TCM/CE 
comunicando que as contas do PROC.Nº2010.BAT.PCS.10351/11 da Secretaria de 
Assistência Social do Município de Baturité, exercício financeiro de 2010, sob a 
responsabilidade da Sra. Alice Maria Furtado Souza, foi julgada pela desaprovação. 
- Ofício 034/2014 do Sr. Pedro Uchoa Filho – Secretário de Administração e 
Finanças enviando a esta Casa as prestações de contas do período de 11 a 30 do 
mês de junho de 2015 da Prefeitura Municipal de Baturité. Ofício 075/2015 do Sr. 
Elias Júnior, Chefe de Gabinete, comunicando a esta Casa que o Ofício 217 com a 
petição 027/2015 foram encaminhados à Secretaria de Infra Estrutura. Ofício 
79/2015 do Sr. Elias Júnior, Chefe de Gabinete, encaminhando cópias dos Decretos 
Executivo 040 e 041/2015 solicitados por Vereador. Documento da Secretaria de 
Ação Social e do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - Prefeitura 
alusiva a Convocação aos Cidadãos Baturiteenses para a eleição da escolha dos 
membros do Conselho Tutelar, que será realizada no dia 04 do mês de outubro do 
ano em curso. Ofício 009/2015 da Sra. Maria Francileide Queiroz de Lima, 
Presidente da Associação dos Pequenos Agricultores do Candeia do Meio, 
anexando um abaixo-assinado em defesa da Escola Municipal José Ferreira 
Lima.que está sendo destruída. ORDEM DO DIA: Foram apresentadas e aprovadas 
por unanimidade o Requerimento nº 028/2015 e duas MOÇÕES DE PESAR. 
Requerimento nº 028/2015, de autoria do vereador VALDIM OLIVEIRA, pedindo ao 
Sr. Bosco Saraiva, Prefeito, que realize o cadastramento dos prédios de alguns 
bairros de nossa cidade, onde é necessária a numeração, denominação de ruas e 
outros serviços. MOÇÃO DE PESAR, de autoria do vereador MARCELO 
CARDOSO, pelo falecimento da Sra. Irmã Maria Wzelyr Carvalho Barros, com 85 
anos de idade, ocorrido no dia 12 deste mês, na casa Irmã Maria Tereza Ambrógio, 
em Fortaleza-CE, sendo seu corpo velado na casa religiosa e sepultado no 
Cemitério Público São João Batista, em Fortaleza. Trata-se de uma homenagem 
póstuma desta Casa a uma cidadã exemplar de nossa cidade, Ex-Diretora do INSA. 
MARCELO CARDOSO explicou que teve a honra e felicidade de conceder o título de 
cidadã baturiteense à Irmã Wzelyr. Pede a Deus que a receba no Paraíso. MOÇÃO 



DE PESAR, de autoria do vereador HÉRBERLH MOTA, pelo falecimento da Sra. 
Jacinta de Fátima André Rigoni, a Dra. Jacinta, 50 anos, ocorrido no dia 10 deste 
mês, em sua casa, no residencial Rancho da Felicidade, Centro de Baturité, sendo 
seu corpo velado no Círculo Operário de nossa cidade. A Dra. Jacinta foi uma cidadã 
exemplar e funcionária pública de nosso município, lotada na Secretaria de Saúde 
com o cargo de Fisioterapeuta. Participou da Sessão a Sra. Francileide Lima, 
Presidente da Associação dos Pequenos Agricultores do Candeia do Meio, que pede 
apoio para que a escola do Candeia do Meio não seja destruída, pois a escola é um 
bem para a comunidade. Foram apresentados e aprovados por unanimidades os 
seguintes Requerimentos Verbais. REQUERIMENTO VERBAL, de autoria do 
vereador GILDO BARROS, pedindo ao Prefeito BOSCO SARAIVA que não deixe o 
prédio ser destruído. REQUERIMENTO VERBAL, de autoria do vereador RENALDO 
BRAGA, pedindo que a administração faça toda a recuperação das estradas de 
nossa zona rural, como também o roço. RENALDO BRAGA orientou a senhora 
Francileide a procurar o Ministério Público, já que o prédio está abandonado e a 
comunidade necessita. O vereador MARCELO CARDOSO disse que é louvável a 
reivindicação de melhorias para as comunidades. É preciso entendimento com a 
família da Dona Rita, de preferência com um acordo amigável entre as partes. O 
vereador OZANAN MOREIRA falou que, mais uma vez, a denúncia feita por 
populares contra três vereadores desta Casa não foi colocada em votação. Como 
sua matéria de diminuição do salário dos vereadores. OZANAN falou que a 
Prefeitura recebeu essa semana uma equipe de Brasília que visitou cinco escolas 
municipais, que estão há vinte anos sem nenhuma reforma. Foi dito que a Prefeita 
Cristiane só dava macarrão e baião de três na merenda. O pessoal de Brasília 
parabenizou a atual gestão pelo apoio dado às escolas. A Presidente IRMÃ 
EDILEUZA explicou que está esperando as outras denúncias contra os outros quatro 
vereadores. Sugeriu ao vereador OZANAN que faça a doação de seu salário para as 
pessoas necessitadas. 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 oito minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA. SALA DAS SESSÕES 
LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM 17 DE AGOSTO 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 
VEREADOR FREDERICO OZANAN C. B. MOREIRA  
VEREADORA MARIA DO SOCORRO ARAÚJO LIMA 
VEREADOR LUCIANO GOMES FURTADO - NÃO COMPARECEU 
VEREADOR NELSON EDGY GERMANO ARRUDA 
VEREADOR HERMENEGILDO BARROS PEREIRA – GILDO 
VEREADOR VALDEREZ LOPES OLIVEIRA – VALDIM 
 


