
CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ 
ESTADO DO CEARÁ 

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

 
Aos cinco dias do mês de Outubro do ano dois mil e quinze, às vinte horas e 

cinco minutos, teve início a Nona Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo 
da Câmara Municipal de Baturité, com as presenças dos seguintes vereadores, num 
total de treze: 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, LUCIANO 
FURTADO, NELSON ARRUDA, GILDO BARROS, VALDIM OLIVEIRA. Havendo 
número legal, a Presidente IRMÃ EDILEUZA 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: Ofício 276/15, 
encaminhando ao Sr. Bosco Saraiva, Prefeito, documentos contábeis desta Casa, 
referente à prestação de contas do mês de agosto do c/ano. Ofícios 277, 279 e 
280/15, direcionando ao Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar, Presidente do 
TCM/CE; ao Ministério Público do Fórum das Pequenas Causas local e ao Sr. Bosco 
Saraiva, Prefeito Municipal, uma cópia do Decreto Legislativo 019, de 24.09.2015, 
que aprova a prestação de contas de governo, pertencente à Prefeitura Municipal de 
Baturité, exercício financeiro de 2011, sob a inteira responsabilidade da Sra. Silvana 
Furtado de F. Vasconcelos. Ofício 281/15, enviando ao Sr. Bosco Saraiva, Prefeito 
Municipal, cópia do autógrafo de Lei 1.675/15 que dispõe sobre autorização para 
abertura de crédito suplementar no vigente orçamento da despesa – Lei Municipal nº 
1.637/2014, de 06.11.2014 e dá outras providências, num percentual de 15% 
(quinze por cento). Ofício 282/15, comunicando ao Sr. Bosco Saraiva, Prefeito, duas 
proposições verbais de autoria da vereadora IRMÃ EDILEUZA PAIVA. Ofícios 283 e 
284/15, comunicando ao Dr. Neurisângelo Freitas, Presidente da CAGECE e ao Sr. 
Marilton Olímpio, Gerente da CAGECE local, uma petição verbal de autoria do 
vereador OZANAN MOREIRA. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício 
18/2015 da Sra. Cristiana Ribeiro, Secretária de Educação, encaminhando a esta 
Casa prestações de contas da Secretaria de Ação Social, FMDCA e Educação de 
Baturité, referente ao mês de agosto do ano em curso. Documento do Sr. Pedro 
Uchôa de Albuquerque Filho, Ex-Secretário Municipal de Administração e Finanças 
de Baturité. ORDEM DO DIA: Mensagem Nº/15 do Sr. Bosco Saraiva, Prefeito, 
requerendo desta Casa a possibilidade de ser apresentado um Projeto de Lei que 
contenha a redução dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais 
em 25% (vinte e cinco por cento), com vigência até 31 de dezembro do c/ano. 



Matéria encaminhada à CFO para seu devido parecer. Ofício 131/2015/GABINETE 
do Sr. Bosco Saraiva, Prefeito, anexando Mensagem Nº/2015 com Projeto de Lei Nº 
037, de 25.09.2015 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Baturité, 
para o exercício financeiro de 2016, na cifra de R$ 76.990.627,00, consolidando a 
programação Fiscal e Seguridade Social, bem como os Fundos Municipais e dá 
outras providências. Matéria encaminhada para à CFO para seu devido parecer. 
Foram apresentados e aprovados por unanimidade os seguintes Requerimentos: 
Requerimento nº 031/2015, de autoria do vereador NILTINHO, pedindo ao Sr. 
Rogério Saboia Pimentel, Gerente da Agência Local do Banco do Brasil, que estude 
a possibilidade de autorizar a abertura das portas da Agência do Banco do Brasil de 
Baturité, a partir das 07 horas da manhã, o que beneficiará as pessoas da nossa 
zona rural e de outras cidades da região. NILTINHO explicou que já falou com o 
Gerente Rogério e viu a possibilidade do seu pedido ser atendido. REQUERIMENTO 
VERBAL, de autoria do vereador RENALDO BRAGA, pedindo à SOHIDRA que faça, 
imediatamente, a instalação dos poços profundos que foram perfurados no nosso 
município. REQUERIMENTO VERBAL, de autoria do vereador VALDIM OLIVEIRA, 
pedindo ao Delegado Regional da Polícia Civil de Baturité que tome providências 
quanto ao sigilo bancário de aposentados, pois pessoas humildes estão sendo 
vítimas de surgimento de empréstimos ilegítimos nos seus cartões nas Agências do 
BRADESCO de Baturité e Aracoiaba, sem o conhecimento dessas pessoas. A 
Presidente IRMÃ EDILEUZA disse que o Sr. Pedro Uchôa Filho, Ex-Secretário de 
finanças do nosso município, lhe falou que quase apanhou de um vereador. Disse 
que na Secretaria de Finanças tem vereador que chega como um ditador e faz nota 
de pagamento e como ele não aceitou, um vereador que manda na Prefeitura se 
irritou e só não teve briga porque a polícia chegou e um rapaz pegou o vereador que 
estava doente pelo fundo das calças e o vereador gritou. O objetivo do Secretário 
era pagar os funcionários, enquanto o vereador queria pagar empresas. IRMÃ 
EDILEUZA disse que o papel do vereador é fiscalizar e não ficar na Secretaria de 
Educação, quando o vereador não tem educação. A vereadora SIMONY FEITOSA 
disse que não sabe o que está acontecendo aqui na Câmara, pois Sessão é para 
começar às 19 horas e só começa às 20 horas. SIMONY falou que é preciso parar 
com essa hipocrisia de rezar no início da Sessão e depois querer cassar colegas, 
falar mal. SIMONY disse que os vereadores têm que se unir para trabalhar por 
Baturité, fazer o bem para as pessoas. O vereador OZANAN MOREIRA falou que dá 
vontade de chorar quando escuta a Presidente EDILEUZA, que esqueceu os seis 
meses que passou com a Cristiane, quando quem mandava era um grupo de 
vereadores. OZANAN falou que a Prefeita Cristiane disse que olhava na cara de três 
ou quatro vereadores à força e tinha nojo de uma vereadora. A vereadora 
SOCORRO ARAÚJO disse que o que está acontecendo em Baturité é triste. Vive 
para trabalhar e não entende a inveja e a maquinação para afastá-la. Disse que 
existe um plano da Dra. Cristiane para tomar o poder. SOCORRO ARAÚJO disse 
que esteve hoje na SOHIDRA atrás de mais poços profundos e carros-pipa para 
nossas comunidades, pois vive para fazer o bem e não quer saber de picuinhas. O 
poder passa, não é para a vida toda. SOCORRO falou que teve um pequeno 
desentendimento com o colega VALDIM, mas já deixou de lado. Vai continuar 



trabalhando pelas pessoas e por Baturité. O vereador NILTINHO disse que sempre 
trabalhou por Baturité e essa briga entre os vereadores deveria se acabar e todos se 
unirem pelo bem de Baturité. O vereador RENALDO BRAGA pediu à vereadora 
EDILEUZA que respeite seus pares, pois a mesma fala até na doença de um colega. 
RENALDO BRAGA disse que a EDILEUZA é Presidente, mas se sente uma rainha, 
uma Margareth Thathcher. Disse que os vereadores que não nasceram em Baturité 
estão querendo perseguir os vereadores que são filhos da terra. Se for para afastar 
vereador, não sobra um, pois não tem nenhum santo aqui na Câmara. Disse que a 
EDILEUZA passou quatro anos aqui na Câmara, chamando a Silvana de Ladra, 
trocou tapa com o HÉRBERLH e agora votou nas contas da Silvana e todo mundo 
respeitou. A vida é igual a uma roda gigante, um dia está em cima e outro dia está 
em baixo. Pede que a Câmara seja um ambiente de respeito. A Presidente IRMÃ 
EDILEUZA explicou que falou como vereadora. Pede ao vereador RENALDO 
BRAGA que aceite que ela é a Presidente, que deixe de se martirizar, de sofrer. O 
vereador RENALDO BRAGA disse que a EDILEUZA é a Presidente do NILTINHO, 
do HÉRBERLH e de quem votou nela. O vereador GILDO BARROS falou que 
conseguiu vários poços para Baturité e faz por sua conta abastecimento de água no 
vale do Candeia, com a ajuda da própria comunidade. O vereador VALDIM 
OLIVEIRA disse que não deve nada a quem escreveu em Whatsapp, ao Bosco ou a 
Cristiane e nem a nenhum vereador desta Casa, deve unicamente ao povo. 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 onze minutos. 
PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA.SALA DAS SESSÕES 
LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM 05 DE OUTUBRO 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 
VEREADOR NELSON EDGY GERMANO ARRUDA 
VEREADOR HERMENEGILDO BARROS PEREIRA – GILDO 
VEREADOR VALDEREZ LOPES OLIVEIRA – VALDIM 


