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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ DO ANO DOIS MIL E DEZESSEIS 
 

Aos dezoito dias do mês de Janeiro do ano dois mil e dezesseis, às dezenove 
horas e trinta e três minutos, teve início a Segunda Sessão Ordinária do Primeiro 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, NILTON GUEDES FILHO, SEGUNDO SECRETÁRIO, SÁVIO CÉSAR, 
OZANAN MOREIRA, SOCORRO ARAÚJO, NELSON ARRUDA, GILDO BARROS, VALDIM 
OLIVEIRA. Não compareceram e justificaram suas ausências os vereadores MARCELO 
CARDOSO, PRIMEIRO SECRETÁRIO, RENALDO BRAGA, SIMONY FEITOSA 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, que foi realizada pelo Irmão Artur. 
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 e da Ordem do Dia, 
respectivamente. EXPEDIENTE – CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: Ofício 001/16 
enviando ao Sr. Bosco Saraiva – Prefeito, os documentos contábeis desta Casa, referente a 
prestação de contas do mês de dezembro do ano de 2015. Ofício/16, solicitando ao Sr. Igor 
Vasconcelos Pontes – Superintendente do DETRAN/CE, que na medida do possível se 
posicione sobre a fiscalização que foi feita em nossa cidade pela Polícia Rodoviária 
Estadual. Ofício 007/15, encaminhando ao Sr. Bosco Saraiva – Prefeito, as cópias dos 
Ofícios 01 e 02/2016 do Presidente do SINDRACSE-R/IV e da AACEMB, respectivamente. 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício Circular 002/2016-PRESI do Conselheiro 
Francisco de Paula Rocha Aguiar - Presidente do TCM, fazendo alusão ao Projeto de 
Educação Continuada (PEC) 2016 com vagas para formação na área de Administração e 
Finanças e Licitações e Contrato, no período de março a gosto deste ano, a ser 
administrado pelo Instituto Escola Superior de Contas e Gestão Pública Waldemar Alcântara 
– IESWA do TCM/CE. Ofício 2/2016-PE/5ª Zona/CE que anexa uma Recomendação nº 
001/2016 do Dr. Alber Castelo Branco – Promotor de Justiça de nossa Comarca. Ofício 
41570/2015/SEC do Sr. Fernando Antônio Diogo de Siqueira Cruz – Secretário do TCM 
anexando o Acórdão nº 4973/15 dos Conselheiros da 1ª Câmara do Pleno daquela Corte 
comunicando que a Tomada de Contas Especial da Prefeitura Municipal de Baturité, do 
PROC.Nº 2013.BAT.TCE.10364/15, sob a responsabilidade da Sra. Silvana Furtado de 
Figueiredo Vasconcelos – ex-Gestora, julgando a referida Tomada de Contas Regular com 
Ressalva, inclusive aplicação de multa no valor de R$ 1.064,10, como também, o Ofício 
41569/2015/SEC enviado ao Procurar Geral do Estado do Ceará. Ofício 94/2016/SEC do Sr. 
Fernando Antônio Diogo de Siqueira Cruz – Secretário do TCM, anexando o Acórdão nº 
3160/15 dos Conselheiros da 1ª Câmara do Pleno daquela Corte comunicando que a 
prestação de contas de gestão da Secretaria Municipal de Administração e Finanças de 
Baturité, do PROC.Nº 2011.BAT.PCS.11304/12, sob a responsabilidade do Sr. Francisco 
Alessandro Feitosa Florêncio – ex-Gestor, julgando as referidas contas como Regulares 
com Ressalva, inclusive aplicação de multa no valor de R$ 532,05, como também o Ofício 
91/2016/SEC enviado ao Procurar Geral do Estado do Ceará. ORDEM DO DIA: Moção de 



Agradecimento, de autoria do vereador OZANAN MOREIRA, ao Padre Edmilson Mendes 
Menezes, pelos relevantes serviços prestados como Vigário junto a Paróquia Nossa 
Senhora da Palma, Padroeira de nosso município. Trata-se de uma forma de agradecimento 
a um Sacerdote que soube evangelizar o nosso povo católico e mostrou-se um ótimo 
administrador. A Moção de Agradecimento foi aprovado por unanimidade. Foram 
apresentados e aprovados por unanimidade os seguintes Requerimentos Verbais: 
Requerimento Verbal, de autoria do vereador OZANAN MOREIRA, pedindo ao Sr. Prefeito 
Bosco Saraiva, que mande para esta casa os documentos com as nomeações dos Srs. 
Mateus Leite, Cleiber e Luth, que ocupam cargos na Prefeitura. Requerimento Verbal, de 
autoria do vereador OZANAN MOREIRA, enviando nota de agradecimento ao Dr. Aldemir 
Monteiro, Diretor do DER, pelo bom trabalho que o mesmo fez no Liceu de Baturité. 
Requerimento Verbal, de autoria do vereador VALDIM OLIVEIRA, pedindo ao Prefeito 
Bosco Saraiva, que envie para a comunidade Jucá do Zé Vilar as máquinas do PAC para 
fazer estradas, consertar buracos e colocar arisco para quem precisa. A Presidente IRMÃ 
EDILEUZA disse que procurou o Prefeito Bosco para cobrar o piso salarial dos Agentes de 
Endemias, mas o mesmo sempre tem uma desculpa, hora dizendo que vai viajar, que não 
tem tempo. IRMÃ EDILEUZA explicou que a mensagem tem que ser enviada pela Prefeitura 
para que os vereadores possam aprovar. Disse que o Bosco é um incompetente. O 
vereador NILTINHO explicou que a CPI já iniciou os trabalhos e o Prefeito Bosco Saraiva já 
foi oficialmente notificado no dia 13 de janeiro e resta ao mesmo mandar sua defesa. 
NILTINHO explicou que a CPI está trabalhando e já tem os Advogados Tiago Abreu e Raul 
Loiola nos trabalhos ao lado dos vereadores que compõem a comissão. O vereador 
OZANAN MOREIRA disse que o Bosco só resolve qualquer coisa se for na pressão. Disse 
que o Bosco gosta mesmo é de uma comissão. O Bosco tem que ser banido de Baturité. 
OZANAN explicou que o Bosco comprou lâmpadas e reatores velhos e usados da Prefeitura 
de Aracoiaba para colocar em Baturité, o que é uma vergonha. Baturité tem nove equipes do 
PSF, mas apenas três funcionam, pois o Prefeito Bosco pega o dinheiro do PSF e faz 
pagamentos do modo que quer. OZANAN falou que o Prefeito Bosco gosta de receber 
comissões financeiras para fazer pagamentos e assim fez com a FGTech e com a Oficina O 
Solda, que para receber dívidas tiveram que devolver 50%. OZANAN MOREIRA disse que o 
nome do Prefeito é Bosco Ladrão. Disse os senhores Vagné, Luth e Cleiber estão indo atrás 
das propinas. OZANAN disse que a filha do Bosco deu um rombo de um milhão de reais no 
município quando foi Secretária de Saúde e mesmo afastada pela PROCAP, ainda recebeu 
18 mil reais da Prefeitura. Pede desculpa ao povo de Baturité por não ter cassado o Bosco, 
pois quando chegou aqui na Câmara tinha muita gente pedindo para a permanência do 
mesmo. O vereador NILTINHO explicou que a maior vergonha de Baturité é o Mercado 
Público no escuro. NILTINHO falou que o TCM já deu vários pareceres contra o Bosco, com 
relatórios graves. Disse que a CPI vai agir com bom senso. O vereador VALDIM OLIVEIRA 
disse que o Bosco não tem compromisso com o povo, o Secretário de Saúde é um 
irresponsável e tá acabando com a saúde do município. VALDIM disse que o Bosco só quer 
para o próprio bolso. Pede ao Secretário de Agricultura que pague as aulas de trator de 
2013, que ainda estão atrasadas. VALDIM explicou que valoriza o honesto dinheiro que 
ganha como vereador. Só vai sossegar quando botar o Prefeito Bosco para fora da 
Prefeitura, nem que seja no último dia do mandato. O vereador GILDO BARROS agradeceu 
ao Sr. Alisson Castro, da Faculdade Maciço de Baturité, pela semana de palestras 
realizadas em Baturité. Agradece ao deputado Danilo Forte, que está trabalhando por 
Baturité. GILDO explicou que torce para que a votação da CPI aconteça o mais rápido 
possível, para que todos vejam quem vota a favor e quem vota contra, para que todos vejam 



quem vai mostrar a cara. 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 nove 
minutos. 

PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA. SALA DAS SESSÕES 
LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM 18 DE DEZEMBRO DO ANO 
2015. 
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VEREADOR NELSON EDGY GERMANO ARRUDA 
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