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

Aos dezenove dias do mês de Outubro do ano dois mil e quinze, às 
dezenove horas e vinte e dois minutos, teve início a Décima Sessão Ordinária do 
Segundo Período Legislativo da Câmara Municipal de Baturité, com as presenças 
dos seguintes vereadores, num total de oito: IRMÃ EDILEUZA PAIVA, 
PRESIDENTE, NILTON GUEDES FILHO, SEGUNDO SECRETÁRIO, SIMONY 
FEITOSA, OZANAN MOREIRA, SOCORRO ARAÚJO, LUCIANO FURTADO, 
NELSON ARRUDA, GILDO BARROS. Não compareceram e justificaram suas 
ausências os vereadores HÉRBERLH MOTA, VICE-PRESIDENTE, MARCELO 
CARDOSO, PRIMEIRO SECRETÁRIO, RENALDO BRAGA, SÁVIO CÉSAR e 
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. EXPEDIENTE 
– CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: Ofício 286/15, encaminhando ao Sr. 
Rogério Pimentel, Gerente do Banco do Brasil S/A, uma Proposição de autoria do 
vereador NILTINHO. Ofícios 287/15, comunicando ao Dr. Yuri Castro de Oliveira, 
Superintendente da SOHIDRA, um requerimento verbal de autoria do vereador 
RENALDO BRAGA. Ofício 288/15, informando ao Dr. Ricardo Gonçalves Pinheiro, 
Delegado Regional da Polícia Civil, uma petição verbal de autoria do vereador 
VALDIM. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Expediente da Sra. Maria Amélia 
Barros Leal e Família, agradecendo esta Casa Legislativa pelo recebimento de uma 
MOÇÃO DE PESAR. Ofício 334/15, do Sr. Emanuel de Araújo Souza – Comandante 
da 2ª Cia do 4º BPM - Quartel da Polícia Militar, solicitando o auditório e o datashow 
para uma reunião de segurança pública, de 08 às 12h, no dia 21 deste mês. Ofício 
Circular nº 35/2015-PRESI, de 30.09.2015 do Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar, 
Presidente do TCM/CE, sobre comunicação do julgamento da Câmara quanto à 
prestação de contas de governo. Ofícios 20, 19 e 175/2015 de algumas Secretarias 
da Prefeitura, comunicando o envio a esta Casa das prestações de contas da 
Cultura, Agricultura e Saúde do Executivo Municipal, referente ao mês de agosto do 
c/ano. Ofício Circular nº 001/2015 do Sr. Walter Cavalcante, Deputado Estadual do 
PMDB, anexando cópia do DOE que consta a Lei Estadual 15.847/2015 sobre 
unidades habitacionais. Convite da UVB e UVC para o XIII Encontro Nacional de 
Legislativos Municipais, no Centro de Eventos do Ceará – Pavilhão Oeste – 
Fortaleza, no período de 21 a 23 deste mês. ORDEM DO DIA: A Presidente IRMÃ 
EDILEUZA disse que chegou na UMPA e não tinha médico, não tinha 



absolutamente nada, um abandono completo. IRMÃ EDILEUZA citou o nome da 
colega SOCORRO ARAÚJO e disse que o filho da vereadora é a segunda pessoa 
do Secretário de Saúde. IRMÃ EDILEUZA falou que ficou abatida com o estado da 
UMPA. Procurou o Vagné e não encontrou. Nosso povo está morrendo à míngua, 
mas todos os meses a prefeitura recebe quase cinco milhões de reais, mas não se 
sabe para onde está indo tanto dinheiro. IRMÃ EDILEUZA falou que esta é uma 
administração incompetente, desequilibrada, descarada e sem moral. A vereadora 
SOCORRO ARAÚJO explicou que seu filho é funcionário concursado e é presidente 
contra a sua vontade. SOCORRO ARAÚJO explicou que não é Secretária de Saúde 
e falou que a IRMÃ EDILEUZA passou os seis meses da Prefeita Cristiane sem falar 
nada, calada, nunca falou que a Cristiane deixou de pagar água, energia e internet, 
nunca falou que a Cristiane deixou treze carros quebrados. SOCORRO ARAÚJO 
falou que vive trabalhando e já trouxe dez poços para Baturité, enquanto a 
vereadora IRMÃ EDILEUZA trouxe o que? Pediu que a Presidente EDILEUZA pare 
de lhe perseguir e trabalhe, pois o nosso povo precisa. A Presidente IRMÃ 
EDILEUZA lembrou que foi com a SOCORRO na SOHIDRA. SOCORRO ARAÚJO 
disse que sabe por que a IRMÃ EDILEUZA foi com ela na SOHIDRA. O vereador 
NILTINHO disse que foi hoje na UMPA e o aparelho de medir a Glicose não estava 
funcionando ou não tinha. NILTINHO disse que o próprio Prefeito Bosco Saraiva 
convocou, hoje pela manhã, uma reunião com os vereadores de oposição e falou 
que a Prefeitura não tem dinheiro para quase nada. NILTINHO explicou que Baturité 
recebe uma média de quatro milhões e oitocentos mil reais por mês, segundo o 
portal da transparência e no mês de outubro a gestão do Bosco já vai ter recebido 
mais dinheiro que a administração da Silvana, faltando quinze meses para o fim do 
mandato. NILTINHO lembrou que teve os seis meses da Cristiane. NILTINHO 
explicou que o Prefeito Bosco falou que não sabe quanto a Prefeitura recebe por 
mês. O Prefeito Bosco tem que ter atitude. O vereador GILDO falou que pediu 
policiamento para o Vale do Candeia, que vem sofrendo uma onda de roubos e 
assaltos. GILDO disse que o Prefeito Bosco não sabe de nada. A Presidente IRMÃ 
EDILEUZA falou que também fez críticas à Prefeita Cristiane. O vereador NILTINHO 
disse que houve assalto até na hora da missa no São Sebastião e na terça-feira vai 
haver uma reunião com o Comando da 2ª Cia e com os vereadores e o povo do 
Candeia, na comunidade do São Sebastião. O vereador OZANAN MOREIRA 
explicou que a saúde de Baturité é custeada com recursos próprios e só a UMPA 
custa 300 mil reais por mês. O erro maior foi a criação da UMPA pela Ex-Prefeita 
Silvana. OZANAN explicou que só a educação consome muito dinheiro e quando a 
Silvana perdeu para o Bosco botou mais de cem professores na Prefeitura, 
professores que tinham tirado nota três no concurso. OZANAN falou que a Prefeita 
Cristiane recebeu um total de trinta e três milhões nos seis meses em que governou, 
não pagou ninguém e ainda deixou mais de um milhão de reais em dívidas para o 
Bosco pagar. OZANAN disse que o Bosco sabe tudo o que passa na Prefeitura, pois 
tudo passa pelas suas mãos. OZANAN explicou que vive trabalhando por Baturité e 
com alguns colegas vereadores, já trouxe vários poços, carros-pipa e cursos para 
nosso povo. A Presidente IRMÃ EDILEUZA elogiou a Secretária de Educação, Sra. 



Cristiane, uma pessoa educada. Elogiou a Professora Gilvânia Galdino, 
Coordenadora da Escola Laura Vicunha, na comunidade da Manga, pois visitou a 
escola e viu tudo organizado. Participou da Sessão a jovem Isabela Costa, da 
Associação Comunitária do Mondego, que veio pedir uma ajuda financeira para o 
Projeto Juventude Empreendedora. O vereador OZANAN MOREIRA explicou que 
todas as escolas do município estão bem organizadas e a melhoria foi de mil por 
cento, com merenda de qualidade em todas as escolas. O vereador NILTINHO disse 
que comprou um total de 104 presentes para as crianças do Prourb, através da 
Vanusa. A Presidente IRMÃ EDILEUZA disse que vai mostrar, no final do ano, um 
relatório sobre os gastos da Câmara no seu mandato. Disse que gastou com 
advogado, até o final de 2015, um total de vinte e cinco mil reais e quanto ao 
Presidente anterior, gastou mais de cem mil reais. O vereador OZANAN MOREIRA 
explicou que o Presidente RENALDO BRAGA contratou advogado para a Câmara 
no mês de Fevereiro, enquanto a atual mesa contratou advogado agora. 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 trinta e oito minutos. 

 
PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA SALA DAS 

SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM 19 DE 
OUTUBRO DO ANO 2015. 

 
 
MEMBROS DA MESA DIRETORA 
PRESIDENTE IRMÃ EDILEUZA BEZERRA R. PAIVA 
VICE-PRESIDENTE HÉRBERLH FREITAS REIS C. MOTA - NÃO COMPARECEU 
PRIMEIRO SECRETÁRIO FRANCISCO MARCELO CARDOSO - NÃO 
COMPARECEU 
SEGUNDO SECRETÁRIO NILTON GUEDES FILHO – NILTINHO 
 
DEMAIS VEREADORES 
VEREADOR JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA - NÃO COMPARECEU 
VEREADOR DOMINGOS SÁVIO CÉSAR ALVES - NÃO COMPARECEU 
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 - NÃO COMPARECEU 


