
CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ 
ESTADO DO CEARÁ 

 
ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 

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

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

horas e dezoito minutos, teve início a Décima Sétima 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, 
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. Não compareceu e justificou sua 
ausência o vereador HÉRBERLH MOTA, VICE-PRESIDENTE 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 um 
adendo do vereador MARCELO CARDOSO, explicando que falou na Sessão 
anterior que bomba de captação é uma coisa e flutuador é outra. 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 340/15, comunicando ao Sr. Bosco Saraiva, Prefeito duas 
proposições verbais de autoria de alguns vereadores desta Casa. Ofício 341/15, 
convidando o Sr. Francisco Antônio Delfino de Souza, Secretário de Obras, para 
participar da Sessão Ordinária do dia 15 deste mês, a partir das 19 horas, para 
conceder a todos alguns esclarecimentos. Ofício 342/15, enviando ao Sr. Bosco 
Saraiva, Prefeito, cópia do Decreto Legislativo 023/15 que dispõe sobre 
remanejamento de dotações de interesse deste legislativo. Ofício 344/15, 
comunicando ao Dr. Jorge André Fernandes, Gerente Interino da UNBME – 
Fortaleza, de um requerimento do vereador MARCELO CARDOSO. Ofício 345/15, 
direcionando ao Sr. Bosco Saraiva, Prefeito, cópia de autógrafo de lei 1678/15, que 
institui a ouvidoria desta Casa. Ofício 346/2015, fazendo solicitação ao Sr. Rogério 
Saboia Pimentel, Gerente da agência do Banco do Brasil local quanto à aplicação 
financeira mensal que esta Casa tem com esta instituição financeira. Ofício 347/15, 
encaminhando ao Sr. Bosco Saraiva, Prefeito, documentos contábeis desta Casa, 
referentes à prestação de contas do mês de novembro do ano em curso. Foi 
apresentada a prestação de contas deste legislativo, referente ao mês de novembro 
deste ano de 2015. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite do Instituto 
Ágape por intermédio da Sra. Maírla Germano para participar do 3º Eco Natal 
Solidário, no dia 19 deste mês, no BAC local, a partir das 19 horas. Convite do 
vereador César Veras, Presidente da UVC para participar de um café da manhã na 



sede da UVC – Fortaleza, no dia 16 deste, às 19 horas, com a presença especial do 
conselheiro Francisco Aguiar, Presidente do TCM e do Sr. Domingos Filho, 
Presidente do IESWA. Ofícios s/nº/2015 e 31/2015, do Sr. Vagné Nogueira 
Nascimento e Gilmário Galdino, respectivamente, Secretário de Saúde e de Esporte 
do município, enviando a esta Casa as prestações de contas de suas Secretarias, 
referente ao mês de outubro de 2015 – Prefeitura local. ORDEM DO DIA: Foram 
apresentados e aprovados por unanimidade os seguintes Requerimentos Verbais: 
Requerimento Verbal, de autoria do vereador VALDIM OLIVEIRA, pedindo ao Sr. 
Prefeito Bosco Saraiva que atenda os agentes comunitários de saúde com o que é 
de direito dos mesmos. Requerimento Verbal, de autoria do vereador OZANAN 
MOREIRA, pedindo o Decreto de abertura de crédito suplementar do ano de 2015, 
de janeiro a dezembro, tanto da Câmara, quanto da Prefeitura. Requerimento 
Verbal, de autoria do vereador RENALDO BRAGA, pedindo ao Sr. Prefeito Bosco 
Saraiva, que faça a total recuperação do calçamento da Comunidade Correntes. 
Requerimento Verbal, de autoria da vereadora SOCORRO ARAÚJO, pedindo ao 
Prefeito Bosco Saraiva que faça a limpeza da rua, em frente ao Clube AABB. 
Requerimento Verbal, de autoria da vereadora SOCORRO ARAÚJO, pedindo à 
Secretaria de Saúde do município que coloque uma geladeira nova no posto de 
saúde do Jucá do Zé Vilar. A Presidente IRMÃ EDILEUZA falou que o Prefeito 
Bosco Saraiva mandou recuperar o calçamento da sua rua, mas falta tirar o lixo. O 
vereador NILTINHO falou que a Prefeitura desapropriou o terreno da Fábrica 
Orquídea, mas é perda de tempo, pois a justiça ainda não decidiu nada e não vai 
autorizar a desapropriação. O vereador MARCELO CARDOSO falou que já tá 
passando da hora do Prefeito Bosco indicar m Secretário de Agricultura, pois a pasta 
não pode ficar sem um Secretário, principalmente neste período de falta de água 
nas comunidades. A vereadora SOCORRO ARAÚJO falou que a situação de falta de 
água em Baturité é crítica, mas continua trabalhando e já conseguiu vários poços 
profundos e até dessalinizadores para a zona rural. O vereador NILTINHO falou que 
já conseguiu vários poços profundos para várias comunidades de Baturité. O 
vereador NILTINHO lembrou que conseguiu dois poços profundos para a 
comunidade da vereadora SOCORRO. A vereadora SOCORRO ARAÚJO lembrou 
que é ma vereadora que trabalha muito, que luta, que vai atrás. O vereador GILDO 
BARROS falou que esteve no DNOCS e conseguiu dez poços profundos e já havia 
conseguido outros cinco. O vereador OZANAN MOREIRA explicou que o Dr. Rennes 
conseguiu vários poços para o Candeia do Meio, Correntes e Serra Preta e isso não 
tem nada a ver com o Sindicato dos Trabalhadores. O que o sindicato fez foi receber 
os poços do Elias e colocar os poços nos terrenos do Rabelinho, Batistinha e 
Inacinho. O vereador RENALDO BRAGA falou que o Prefeito Bosco tem que 
contratar carros pipa, pois a falta de água na zona rural é ruim. O vereador VALDIM 
OLIVEIRA disse que há muito tempo que fala e pede melhorias para o posto de 
saúde de sua comunidade. A ex-prefeita Silvana deixou cem mil reais para o Posto 
de Saúde do Jucá, mas o que foi feito foi uma vergonha. A atuação do Secretário de 
Saúde, Sr. Vagné é uma fraqueza e o mesmo não tem compromisso. 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 oito minutos. 
PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA. 

 
SALA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ 

EM 15 DE DEZEMBRO 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 
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 


