
CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ 
ESTADO DO CEARÁ 

 
ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 

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

 
Aos sete dias do mês de Dezembro do ano dois mil e quinze, às dezenove 

horas e trinta e um minutos, teve início a Décima Sexta 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 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 um adendo do vereador OZANAN MOREIRA, explicando que 
conseguiu novecentos metros de asfalto para a comunidade do Jesuítas. 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 326/15, direcionando do vereador 
OZANAN MOREIRA uma cópia do Decreto Legislativo 021/15 que trata do Processo 
Legislativo 713/2015, alusiva à advertência pública pessoal. Ofício 327/15, enviando 
ao Sr. Igor Vasconcelos Ponte, Superintendente do DETRAN/Fortaleza/Ce, um 
requerimento de autoria do vereador NILTINHO. Ofício 328/15, encaminhando ao Sr. 
Bosco Saraiva, Prefeito, uma proposição de autoria da Edil IRMÃ EDILEUZA PAIVA. 
Ofício 329/15, direcionando ao Sr. Francisco Haroldo Aragão Filho, Diretor Regional 
dos Correios no Estado do Ceará, um requerimento de autoria do vereador 
MARCELO CARDOSO. Ofício 330/15, comunicando ao Sr. Bosco Saraiva, Prefeito, 
três proposições verbais de autoria de alguns vereadores desta Casa. Ofícios 331, 
332 e 333/15, constando de agradecimentos dos Edis OZANAN MOREIRA e 
SOCORRO ARAÚJO aos Deputados Lais Nunes, Domingos Neto e a SOHIDRA. 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite do Deputado Heitor Ferrer para 
compor a mesa dos trabalhos da Audiência Pública para ‘’tratar da construção da 
estrada da fé’’, no dia 11 deste mês, às 09h, no salão Paroquial de Itapiúna - CE. 
Convite do Sr. Francisco de Paula Rocha Aguiar, Presidente do TCM/CE, para 
participar para o Encerramento do Programa em 2015 e o lançamento das ações de 
capacitação, a serem executadas em 2016, no dia 14 deste mês, no Plenário do 
TCM/Fortaleza/CE. Ofício 30/2015, do Sr. Francisco Elias Júnior, Chefe de 
Gabinete, enviando a prestação de contas do Gabinete do Prefeito, referente ao mês 



de outubro do ano em curso. Ofício 906/2015 – GAB/DR/CE do Sr. Francisco 
Haroldo Aragão Filho, Diretor Regional DR/CE – Correios e Telégrafos, respondendo 
Ofício desta Casa. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 039/15 de autoria da Mesa 
Diretora desta Casa que institui a ouvidoria da Câmara Municipal de Baturité e dá 
outras providências. Matéria enviada à CFO para seu devido parecer, quando o 
vereador OZANAN MOREIRA pediu dispensa, sendo aprovado por todos. Em 
seguida, a Presidente IRMÃ EDILEUZA PAIVA colocou em votação o mencionado 
Projeto de Lei, sendo aprovado por unanimidade. Foram apresentados e aprovados 
por unanimidade os seguintes Requerimentos Verbais: Requerimento Verbal, de 
autoria do vereador MARCELO CARDOSO, encaminhando Moção de 
Agradecimento ao Diretor Estadual dos Correios, extensivo ao corpo técnico da 
instituição, pela agilidade e interesse mostrados no atendimento de sua solicitação. 
Requerimento Verbal, de autoria do vereador OZANAN MOREIRA, solicitando à 
Secretaria de Obras do município que mande para esta Casa todos os documentos 
referentes a iluminação pública de nosso município. Requerimento Verbal, de autoria 
do vereador OZANAN MOREIRA, chamando o Secretário de Obras do município, Sr. 
Chico Antônio, para vir a próxima sessão da Casa explicar sobre o que falou sobre 
todo Secretário de Infraestrutura de Baturité só entrar na pasta para roubar. 
Requerimento Verbal, de autoria do vereador MARCELO CARDOSO, solicitando ao 
Diretor da CAGECE em Fortaleza, que agilize com urgência o conserto da bomba de 
flutuação do Açude Aracoiaba. Requerimento Verbal, de autoria do vereador 
VALDIM OLIVEIRA, pedindo ao Prefeito Bosco Saraiva, que faça o conserto do 
chafariz público da Comunidade da Manga Açudinho. O vereador MARCELO 
CARDOSO explicou que desde o ano de 2001 que luta para que o Bairro Beira-Rio 
tenha sua inclusão no plano de zona urbana e isso já foi conquistado pela lei 
1.150/2001. Agora o Beira-Rio será contemplado com o recebimento de 
correspondências. O vereador GILDO BARROS explicou que a Sra. Renata, sua ex-
esposa, assumiu a Secretaria de Educação do município, mas ele não tem nada a 
ver com a decisão da Renata, pois já estão separados há nove meses. Vai manter 
sua postura como vereador em relação ao Prefeito Bosco. Os vereadores RENALDO 
BRAGA, OZANAN MOREIRA e IRMÃ EDILEUZA desejaram boa sorte para a Sra.  
Renata como Secretária de Educação do município. RENALDO BRAGA disse que a 
Renata foi importante na campanha do Bosco e é um bom nome, pois tem 
conhecimento. IRMÃ EDILEUZA disse que a Renata é competente e trabalhadora, 
mas vai precisar de autonomia. OZANAN MOREIRA explicou que a Cristiane 
Moreira fez um ótimo trabalho como Secretária de Educação. O vereador OZANAN 
MOREIRA explicou que vai propor uma ação civil-pública contra a CAGECE, que 
apenas leva o dinheiro do povo de Baturité e presta um péssimo serviço. O vereador 
MARCELO CARDOSO disse que Baturité tem uma situação difícil de falta de água, 
principalmente na periferia. MARCELO CARDOSO disse que já foi convidado para 
assumir duas Secretarias Municipais, no caso, Saúde e Educação, e fez umas 
exigências, principalmente autonomia e uma boa equipe técnica e, como não lhe foi 
dado o que exigiu, não foi mais procurado. O povo não acredita nos políticos e a 
cobrança é grande, mas segue fazendo sua parte no dia a dia. O vereador 



NILTINHO pediu para a Prefeitura sinalizar a cidade, par que as multas aplicadas 
pelo DBTRAN tenham validade, pois da Av. 7 de Setembro até a Matriz não tem 
nenhuma placa sinalizando onde é proibido parar. NILTINHO explicou que foi o 
vereador que mais lutou contra a CAGECE, inclusive fazendo campanha para o 
povo não pagar a conta de água. Para se exigir da CAGECE é preciso que se faça o 
contrato. Baturité é privilegiada com o Açude Aracoiaba. O vereador VALDIM 
OLIVEIRA agradeceu a Justiça por ter dado ganho de causa aos 54 servidores da 
Prefeitura que foram injustamente prejudicados pelo Prefeito Bosco. A justiça foi 
restabelecida. Participou da sessão a Sra. Elisa, Coordenadora do SINSEMB, 
explicando que a Prefeitura de Baturité tem uma situação muito difícil, com inúmeras 
ações trabalhistas e o pior é que o Prefeito perde todos os prazos e o prejuízo só 
aumenta. Elisa explicou que o Ministério Público anulou o decreto do Prefeito Bosco 
e declarou legal a ação da Vide-Prefeita Cristiane, privilegiando os 54 funcionários. 
Participou da Sessão o Sr. Iran, morador do Bairro Putiú, que explicou que trabalhou 
como voluntário, quando o Governador Tasso colocou água encanada na Manga e 
no Alto da Cruz e a única coisa que a CAGECE fez foi ligar a água nas casas. A 
Presidente IRMÃ EDILEUZA explicou que existe uma denúncia contra o Prefeito 
Bosco Saraiva na Assessoria Jurídica da Câmara e, com certeza, será colocada em 
votação, digo, em pauta, após o recesso. IRMÃ EDILEUZA explicou que outras 
denúncias poderão chegar nesta Casa contra outras pessoas. Disse que existe 
muita conversa de meio de rua e é tudo mentira. Disse que é séria e não faz nada às 
escondidas. Explicou que é Presidente da Câmara e se for necessário conversar 
com o Bosco, conversa de uma instituição para a outra. IRMÃ EDILEUZA e os 
demais Edis decidiram que a próxima Sessão da Casa, a última do Segundo Período 
será realizada na terça-feira, dia 15.12.2015, a partir das 19 horas. O vereador 
GILDO BARROS falou que recebeu uma informação do colega LUCIANO sobre a 
prisão de três ou mais pessoas fortemente armadas entre Aracoiaba e Baturité e a 
polícia continua procurando outros homens. GILDO se solidarizou com o amigo 
Keginaldo, que teve sua vida atingida por uma tragédia, que foi perder a mãe e a 
irmã assassinadas covardemente. 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 oito minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA. SALA DAS 
SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM 07 DE 
DEZEMBRO 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 
 


