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

QUINZE 
 

Aos dezesseis dias do mês de Novembro do ano dois mil e quinze, às 
dezenove horas e vinte e quatro minutos, teve início a Décima 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, RENALDO BRAGA, SÁVIO CÉSAR, SIMONY FEITOSA, 
OZANAN MOREIRA, SOCORRO ARAÚJO, LUCIANO FURTADO, NELSON 
ARRUDA, GILDO BARROS, VALDIM OLIVEIRA. Não compareceu e justificou sua 
ausência o vereador NILTON GUEDES FILHO, Segundo Secretário da Casa. 
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 com adendos dos Edis NELSON ARRUDA e IRMÃ EDILEUZA. Em seu 
adendo, o vereador NELSON ARRUDA falou que os Edis são importantes e se não 
fosse essa Casa, os Prefeitos fariam coisas ruins, inclusive mudariam até o regime 
dos funcionários e até previdenciário. Em seu adendo, a Presidente IRMÃ 
EDILEUZA falou que repudia as declarações do radialista Wedney, que pediu e 
recebeu todos os documentos da Câmara e, mesmo assim, distorceu a realidade e 
continuou mentindo. Disse que se não fosse essa Casa a situação seria pior. 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 307/15, enviando ao Sr. Bosco 
Saraiva, Prefeito, l3 bens desta Casa, que se encontram inoperante, e pedindo baixa 
na relação nos bens patrimoniais que pertence a este Legislativo. Ofício 310/15, 
comunicando ao Sr. Bosco Saraiva, Prefeito, a decisão desta Casa sobre a sua 
sugestão de reduzir os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeita, além dos Secretários 
Municipais, em 25% (vinte e cinco por cento), com vigência até 31 de dezembro 
deste ano. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofícios Nºs 24 e 28/15 do 
Executivo Municipal, encaminhando a esta Casa as prestações de contas do mês de 
setembro/15, pertinente da Secretaria de Agricultura e Secretaria de Saúde. Ofício 
Nº 37159/2015/SEC do Sr. Fernando Antônio Diogo de Siqueira Cruz, Secretário do 
TCM, anexando o Acórdão nº 6995/2015 dos Conselheiros do Pleno do TCM/CE, 
comunicando o não conhecimento do recurso, porque intempestivo, mantendo a 
decisão recorrida, que julgou irregulares as contas do PROC.Nº 
2010.BAT.PCS.10351/11 - Secretaria de ação Social/2010, da Sra. Alice Maria 



Furtado Souza e o Ofício 37153/2015/SEC enviado ao Sr. Bosco Saraiva, Prefeito. 
Ofício Nº 37164/2015/SEC do Sr. Fernando Antônio Diogo de Siqueira Cruz, 
Secretário do TCM, anexando o Acórdão nº 5448/2015 dos Conselheiros da 2ª 
Câmara do Pleno do TCM/CE, fazendo alusão ao PROC.Nº 
2014.BAT.TCE.10157/15 em desfavor da Prefeitura Municipal de Baturité, relativa a 
remessa intempestiva da documentação mensal do SIM – ref. ao mês de 
dezembro/2014, pelo qual o Sr. Bosco Saraiva, Prefeito, foi indicado como 
responsável. ORDEM DO DIA: MOÇÃO DE PESAR, de autoria do vereador 
RENALDO BRAGA, aprovado por todos, pelo falecimento da Sra. Alaíde Alves de 
Sales, com 88 anos de idade, no dia 25 do corrente mês, em sua residência no 
Candeia, zona rural do nosso município, sendo seu corpo velado em sua própria 
residência e sepultado no Cemitério São Miguel de nossa cidade. A dona Alaíde foi 
uma cidadã exemplar de nossa cidade. A vereadora SOCORRO ARAÚJO disse que 
é um absurdo nossa cidade ter virado um lixão das cidades da serra. Cobrou a ação 
da Secretaria de obras, pois soube que as cidades vizinhas não pagam 
corretamente para colocar o lixo em nossas cidades e ainda derrubam o lixo no meio 
da estrada. SOCORRO ARAÚJO disse que cada cidade tem que ter seu próprio 
espaço para colocar seu lixo. SOCORRO ARAÚJO apresentou um Requerimento 
Verbal, que foi aprovado por todos, pedindo ao Poder Executivo local que não aceite 
mais que o lixo das cidades da Serra seja depositado em Baturité. O vereador 
RENALDO BRAGA disse que cabe ao Prefeito Bosco proibir que Baturité seja 
depósito de lixo das outras cidades, mas o Prefeito Bosco não tem moral e deixa 
tudo acontecer. RENALDO BRAGA explicou que amanhã mesmo vai até o Fórum 
local para denunciar este caso ao Ministério Público. Vai também pedir ao 
Governador do Estado que faça uma intervenção em Baturité. Disse que a Rua 15 
de Novembro está escura. RENALDO BRAGA falou que a Prefeitura não coloca 
água nas comunidades e, como vereador, está mandando água para algumas 
comunidades em carroças. O vereador OZANAN MOREIRA falou que até lixo 
hospitalar, as cidades da serra colocam no lixão de Baturité. O nosso Prefeito não 
tem condição de administrar nossa cidade e deveria renunciar. Vai assinar, pedindo 
a intervenção em Baturité. OZANAN MOREIRA falou que esteve na SEDUC com a 
deputada Laís Nunes e agilizou a liberação da Escola Profissionalizante. OZANAN 
MOREIRA pediu ao colega VALDIM que respeite a Secretária de Educação, 
Senhora Cristiane, que é uma senhora que vem trabalhando muito e merece todo o 
respeito. OZANAN falou para o vereador VALDIM que é melhor para o mesmo 
respeitar a Secretária Cristiane, pois senão vai se ver com ele. OZANAN disse que o 
VALDIM é um rapazinho muito nojento. A Presidente IRMÃ EDILEUZA interveio na 
fala do vereador OZANAN e disse que não vai permitir esse tipo de atitude. A 
vereadora SOCORRO ARAÚJO disse que Baturité era para ter recebido onze 
carros-pipa do exército, mas perdeu sete e só recebeu quatro porque não tem mais 
Defesa Civil. O vereador NELSON ARRUDA falou da precariedade da saúde pública 
de Baturité, pois o que se sabe é que na UMPA não tem nada e não se tira nem os 
pontos de uma cirurgia, pois a pessoa pode contrair uma infecção na cama. O 
vereador GILDO BARROS falou que o próprio Bosco foi no Vale dos Candeias levar 



as máquinas para cavar poços nos rios. A Presidente IRMÃ EDILEUZA 
cumprimentou seu sobrinho Maxwel, Advogado, filho do seu irmão Melquiades, a 
quem ama e é grata. Sabe que o vereador VALDIM é um homem de bem. Um 
vereador atuante e quem julga é o povo. O vereador VALDIM OLIVEIRA deixou claro 
que é um homem de paz, que gosta de trabalhar, de ajudar as pessoas, tem as 
mãos limpas e a cabeça erguida. Disse que odeia corrupção e não ofendeu a 
Secretária Cristiane, apenas cobrou mais investimento para a educação. Disse que é 
honesto e no seu bolso só entra dinheiro limpo. VALDIM disse que o Secretário de 
Saúde, Sr. Vagné, passou vinte dias pedindo votos para sua esposa e abandonou a 
saúde. VALDIM apresentou um Requerimento Verbal, que foi aprovado por todos, 
pedindo que a Secretaria de Saúde do município mande dizer qual Empresa venceu 
a licitação para construção dos Postos de Saúde do nosso município. Os vereadores 
IRMÃ EDILEUZA, HÉRBERLH, LUCIANO e GILDO parabenizaram o vereador 
MARCELO CARDOSO pelo seu aniversário, que acontece hoje. 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 vinte e um minutos.  

 
PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA. SALA DAS 

SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM 16 DE 
NOVEMBRO 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 NÃO 
COMPARECEU 
 
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 

 
 
 

 


