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ESTADO DO CEARÁ 

 
ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ DO ANO DOIS MIL E 
QUINZE 

 
Aos vinte e três dias do mês de Novembro do ano dois mil e quinze, às 

dezenove horas e quarenta e um minutos, teve início a Décima Quarta Sessão 
Ordinária do Segundo Período Legislativo da Câmara Municipal de Baturité, com as 
presenças dos seguintes vereadores, num total de nove: IRMÃ EDILEUZA PAIVA, 
PRESIDENTE, HÉRBERLH MOTA, VICE-PRESIDENTE, MARCELO CARDOSO, 
PRIMEIRO SECRETÁRIO, NILTON GUEDES FILHO, SEGUNDO SECRETÁRIO, 
RENALDO BRAGA, SÁVIO CÉSAR, NELSON ARRUDA, GILDO BARROS, VALDIM 
OLIVEIRA. Não compareceram e justificaram suas ausências os vereadores 
OZANAN MOREIRA, SIMONY FEITOSA, SOCORRO ARAÚJO e LUCIANO 
FURTADO. 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 RENALDO BRAGA e NELSON ARRUDA. Em seu 
adendo, o vereador RENALDO BRAGA explicou que havia dito, na Sessão anterior, 
que todas as comunidades rurais de Baturité estão tendo dificuldades pela falta de 
água. Antes de ser Prefeito, o Bosco distribuía água nas comunidades, o que não 
faz como Prefeito. A verdade é que existem vários cidadãos vendendo água em 
carroças nas comunidades. O vereador NELSON ARRUDA explicou que falou na 
Sessão anterior o que foi dito por um ouvinte de um programa da Rádio FM Maior. 
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 313/15, enviando à Família enlutada 
de Alaíde Alves de Sales uma MOÇÃO DE PESAR, de autoria do vereador 
RENALDO BRAGA. Ofício 314/15, comunicando ao Sr. Bosco Saraiva, Prefeito, os 
documentos contábeis da prestação de contas do ano em curso pertencente a este 
legislativo. Foi apresentada a prestação de contas do mês de outubro/2015 deste 
legislativo. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício 25/2015, da Sra. Maírla 
Germano, Diretora de Sustentabilidade Ágape, solicitando desta Casa a composição 
das comissões de Turismo e Meio Ambiente, comissão de Saúde e comissão de 
Legislação Participativa. Ofício 26/2015, da Sra. Maírla Germano, Diretora de 
Sustentabilidade Ágape, solicitando desta Casa o auditório e data show para 
realização das palestras e fóruns do Projeto Politeia – a Juventude no parlamento, 
no dia 27 deste mês, a partir das 19 horas. Ofício nº 37446/2015/SEC, do Sr. 
Fernando Antônio Digo de Siqueira Cruz, Secretário do TCM, anexando o acórdão 
nº 5509/2015, da 2ª Câmara do pleno do TCM/CE, comunicando a decisão do 



Processo nº 2012.BAT.TCE.09399/15, considerando a sua irregularidade com a 
aplicação de multas no valor de R$ 1.064,10, sob a responsabilidade da Sra. Silvana 
Vasconcelos, Ex-Prefeita municipal. Ofício nº 37534/2015/SEC, do Sr. Fernando 
Antônio Diogo de Siqueira Cruz, Secretário do TCM, anexando o acórdão nº 
5578/2015, dos conselheiros do pleno do TCM/CE, fazendo alusão ao PROC. Nº 
2009.BAT.PCS.10.403/10, considerando irregular a prestação de contas da 
Secretaria de Educação e Desportos de Baturité, exercício de 2009, sob a 
responsabilidade da Sra. Aurilene Ramos Semião, multando em R$ 2.660,25 e 
excluindo a nota de improbidade administrativa. ORDEM DO DIA: Requerimento nº 
34/2015, de autoria do vereador NILTON GUEDES FILHO, enviando Ofício ao 
Superintendente do DETRAN/CE, em Fortaleza, pedindo que o citado cidadão possa 
determinar com urgência a mudança do percurso da CE-356, mudando o percurso 
da Avenida Dom Bosco, em frente ao INSA, e indo até a Praça da Matriz para o Anel 
Viário, Avenida Francisco Braga Filho, Bairro Conselheiro Estelita, passando pela 
Travessa Francisco Mesquita Pinheiro, finalizando na Praça da Matriz. O vereador 
NILTINHO explicou que a Polícia Rodoviária Estadual esteve hoje em Baturité e 
multou 94 carros. Procurou a PRE e soube que muitas multas já tinham sido 
enviadas para Fortaleza. Teve a idéia de mudar a CE para o Anel Viário, deixando a 
Avenida 7 de Setembro livre, pois o maior prejudicado é o nosso comércio. O 
vereador MARCELO CARDOSO disse que a situação do nosso comércio é difícil. 
Vai pedir para a Prefeitura liberar o tráfego de ônibus da FRETCAR na Av. 7 de 
Setembro, comparadas em frente ao BNB, Correios e Matriz. Requerimento Verbal, 
de autoria do vereador MARCELO CARDOSO, aprovado por unanimidade, pedindo 
ao Sr. Bosco Saraiva, Prefeito, que autorize a liberação dos ônibus da FRETCAR 
para o centro da cidade, mais exatamente na Avenida 7 de Setembro, comparadas 
em frente ao BNB, Correios e Matriz. O tráfego de carros pesados deve continuar no 
Anel Viário. A Presidente IRMÃ EDILEUZA falou que nesta Casa se conversa muita 
farofa e pouca carne. Não pode ter um interventor em Baturité, pois a Vice-Prefeita e 
a Presidente da Câmara estão vivas e bem de saúde. Disse que quando se tira um 
osso da boca de um cachorro, o mesmo avança para morder. Acha ridículo se baixar 
a cabeça para coisas erradas e isso acontece quando os Prefeitos não têm moral. 
Disse que quando assumiu a Câmara, alguns cachorros quiseram avançar, mas não 
botou o osso na boca deles, que se acalmaram. Quem hoje pede um interventor, 
teve a chance de cassar o Prefeito e não fez. Ainda tem vereador e vereadora que 
não tem moral e até quebraram a UMPA. Baturité é uma vergonha e o Bosco perdeu 
todas as rédeas. Quando assumiu a Casa a situação estava difícil, pois não tinha 
dinheiro, disse que foi gari, caminhoneira e até vendedora da AVON e sempre deu 
exemplo. Nunca roubou para sobreviver. Como homem, o Bosco é um cidadão, um 
amigo, uma excelente pessoa, mas como pessoa acreditou nas carniças, em gente 
sem moral, sem credibilidade. IRMÃ EDILEUZA disse que louva a Deus por ter 
credibilidade. O vereador MARCELO CARDOSO disse que esteve na STDS e falou 
sobre a falta de planejamento do nosso município. É preciso que o município se 
articule junto às comunidades, pois ainda é possível contornar a situação. O 
vereador GILDO BARROS parabenizou o Professor Jemerson, que junto com alguns 



amigos realizou um torneio de Basquete na Quadra Dom Bosco e, como vereador, 
ajudou como foi possível. O Baturité foi o campeão. GILDO explicou que sempre 
ajudou eventos esportivos. 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 cinquenta e três minutos. 

 
PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA. SALA DAS 

SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM 23 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 
 
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 - NÃO COMPARECEU 
VEREADOR NELSON EDGY GERMANO ARRUDA 
VEREADOR HERMENEGILDO BARROS PEREIRA – GILDO 
VEREADOR VALDEREZ LOPES OLIVEIRA – VALDIM 
 
 

 


