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ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ DO ANO DOIS MIL E DEZESSEIS 
 

Ao primeiro dia do mês de Fevereiro do ano dois mil e dezesseis, às 
dezenove horas e dezessete minutos, teve início a Quarta Sessão Ordinária do 
Primeiro Período Legislativo da Câmara Municipal de Baturité, com as presenças 
dos seguintes vereadores, num total de onze: HÉRBERLH MOTA, VICE-
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. Não compareceram e justificaram 
suas ausências os vereadores IRMÃ EDILEUZA PAIVA, PRESIDENTE e VALDIM 
OLIVEIRA. Havendo número legal, o Vice-Presidente HÉRBERLH MOTA deu por 
aberta a presente Sessão Ordinária, cumprimentando a todos e fazendo com os 
presentes as orações do Pai Nosso e da Ave Maria. HÉRBERLH MOTA 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 010/16, solicitando da 
Dra. Cristiane Braga Saraiva, ex-prefeita, que comunique a esta Casa o porquê do 
não envio das prestações de contas de gestão e de governo do mês de maio/2015. 
Ofício 020/16, comunicando ao Sr. Bosco Saraiva, Prefeito, que a ex-prefeita Dra. 
Cristiane não enviou a esta Casa as prestações de contas de gestão e de governo 
do mês de maio/2015. Ofício 021/16, enviando ao Sr. Bosco Saraiva, Prefeito, cópia 
do autógrafo de Lei 1.679/2016 que trata do programa de incentivo fiscal. Ofício 
023/16, comunicando ao Sr. Bosco, Prefeito, quatro proposições verbais de autoria 
de alguns Edis desta Casa. Leitura do Decreto Legislativo nº 002/2016 de autoria da 
Mesa Diretora desta Casa que revogam alguns Decretos Legislativos desta Casa. 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício 04/2016 do Sr. José Arimatéia Silva 
Jr, Coordenador da Atenção Básica de Baturité, solicitando o espaço do auditório 
desta Casa, para no dia 03 deste mês, das 08 às 12 horas realizar uma atualização 
em biossegurança nos serviços de saúde, a ser promovida por Acadêmicos da 
UNILAB. Ofícios 06 e 08 dos Dr. Marcos e Antônio Feitosa, Secretários de Ação 
Social e Agricultura, respectivamente, encaminhando a esta Casa as prestações de 
contas do mês de dezembro/2015 da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 
Social, FMDCA e Agricultura – Prefeitura Municipal. Ofício 949/2016 do Sr. Frank 
Martins Tavares Filho, Secretário Adjunto do TCM, direcionando a esta Casa alguns 
processos e documentos do RGF e PCS desta Casa para serem acondicionados ao 
Arquivo Geral deste Legislativo. Comunicado do Sr. Vanderley Alves de Pinho, 
Gerente Geral – Aspec Informática, fazendo alusão aos serviços do portal da 
transparência e acesso a informação. Ofício 1308/2016/SEC do Sr. Fernando 



Antônio Diogo de Siqueira Cruz, Secretário do TCM, anexando Acórdão 522/2016 do 
Pleno da 2ª Câmara do TCM/CE e Certificado e Relatório de baixa de 
responsabilidade que trata do Processo de Tomada de Contas Especial da 
Prefeitura Municipal de Baturité, exercício financeiro de 2012 de responsabilidade da 
Sra. Silvana Vasconcelos, ex-prefeita municipal.  Ofício Nº/2016 do Sr. João Bosco 
Pinto Saraiva, encaminhando a esta Casa dois volumes que tratam do Balanço 
Geral Consolidado, referente ao exercício financeiro de 2015 – prestação de contas 
de governo do município de Baturité, elaborado conforme Lei Federal nº 4.320/64 e 
Instrução Normativa nº 02/13 do TCM/CE.  ORDEM DO DIA: Mensagem Nº 
002/2015 do Sr. Bosco Saraiva, Prefeito, com o Projeto de Lei nº 041/2016 que 
dispõe sobre o Piso Salarial dos Profissionais que especifica e dá outras 
providências. Matéria enviada à CFO para seu devido parecer, quando os Edis 
MARCELO CARDOSO e NILTINHO pediram dispensa, sendo aprovado por todos. 
Em seguida o Presidente HÉRBERLH F. R. C. MOTA colocou o mencionado Projeto 
de Lei em votação, sendo aquiescido por unanimidade.  Foram apresentados e 
aprovados por unanimidade os seguintes Requerimentos, Moção de Pesar e 
Requerimentos Verbais: Requerimento nº 038/2016 de autoria do vereador 
RENALDO BRAGA, pedindo a Dra. Juíza Eleitoral de Baturité que estude a 
possibilidade de reservar uma sala com uma equipe de estagiários para atender os 
eleitores da grande comunidade do Vale do Choró, zona rural de Baturité, com 
serviço de Biometria Eleitoral, tendo em vista a citada comunidade está a 39 Km de 
distância da nossa cidade, o que dificulta a vinda até a nossa sede do Cartório de 
Baturité. Requerimento nº 039/2016, de autoria do vereador RENALDO BRAGA, 
enviando Ofício ao Sr. Vereador NILTON GUEDES FILHO, Presidente da Comissão 
Processante desta Casa que conceda uma cópia da Defesa prévia do Sr. João 
Bosco Pinto Saraiva, Prefeito Denunciado, alusivo ao Processo Legislativo nº 
800/2015, Denúncia de autoria do senhor Antônio Sebastião Cruz Lima. Moção de 
Pesar, de autoria do vereador RENALDO BRAGA, pelo falecimento do Sr. Clemilson 
da Silva Melo, o Mocó, com 39 anos de idade, ocorrido no dia 23.01.2016, em nossa 
cidade, sendo seu corpo velado em sua residência no Coió e sepultado no Cemitério 
São Miguel de Baturité. O Clemilson Mocó foi um cidadão exemplar de nossa cidade 
e um ótimo Mototaxista. Requerimento Verbal, de autoria do vereador NILTINHO, 
pedindo que a Prefeitura, em comum acordo com a Justiça Eleitoral, coloque ônibus 
para todas as comunidades rurais de Baturité, para que as pessoas venham fazer a 
Biometria. Requerimento Verbal, de autoria do vereador SÁVIO CÉSAR, pedindo ao 
Prefeito Bosco Saraiva e ao Secretário de Obras, Sr. Chico Antônio que façam a 
montagem e retirada diária das barracas da Travessa Nazaré Viana, ao lado da 
Igreja Santa Luzia, pois o local virou um ponto de ladrões e de venda de drogas. 
Requerimento Verbal, de autoria do vereador SÁVIO CÉSAR, pedindo que a 
Prefeitura faça um imediato conserto do carro fumacê para ajudar no combate ao 
mosquito da Dengue. O vereador RENALDO BRAGA disse que não emite 
comentários políticos nas redes sociais, mas hoje vai falar sobre a ex-prefeita 
Silvana, que está inelegível. Vem acompanhando o Processo e hoje foi emitida uma 
Certidão do Cartório Eleitoral, negando o pedido da ex-prefeita Silvana por 



intempestividade, por improbidade administrativa e quem tem improbidade 
administrativa é porque desviou recursos públicos. RENALDO BRAGA disse que 
não é de apostas, mas neste caso tem coragem de apostar um pouquinho. O 
vereador NILTINHO explicou que a ação foi porque a Silvana não se defendeu, mas 
ainda tem cinco instâncias para a Silvana se defender. NILTINHO falou que tem 
certeza que a Silvana só não será candidata se não quiser. NILTINHO explicou que 
a Justiça errou no caso da Silvana. O comunicado era para o Advogado, mas enviou 
para a própria Silvana. NILTINHO disse que passou muito tempo denunciando o 
Prefeito Dr. Fernando, que só foi julgado depois de doze anos. O vereador 
HÉRBERLH MOTA explicou que a Silvana foi a Prefeita tetra-campeã de aprovação 
de contas no TCM, sendo a única em nosso município. O vereador OZANAN 
MOREIRA disse que o Prefeito Bosco esteve na abertura da semana pedagógica e 
até chorou, mas continua metendo a mão no dinheiro do povo. Desde outubro que o 
PSF de Baturité está abandonado, sem nenhum carro. Disse que o Bosco não tá 
repassando o dinheiro da Clínica de Diálise. Disse que o Vagné é um pau mandado 
do Prefeito. OZANAN falou que a desonestidade está no DNA do Bosco. Pede que o 
Prefeito Bosco devolva o dinheiro que tirou do município, algo em torno de vinte 
milhões de reais. A UMPA tem dia que não tem Médico. O Bosco tá só para roubar. 
O vereador MARCELO CARDOSO explicou que improbidade é igual a roubo e 
Baturité tem vários Secretários pagando multa, pois muitas vezes assinaram algo 
errado, atendendo um comando superior que é o Prefeito. Desde o ano de 2013 que 
denuncia o Prefeito Bosco, com provas, é tanto que o mesmo foi afastado. 
MARCELO CARDOSO disse que não queria tá na pele do gestor, pois a justiça virou 
um rolo compressor. O vereador NILTINHO mostrou que até novembro de 2015 o 
Prefeito Bosco recebeu quase 51 milhões de reais, o que dá uma média de quatro 
milhões e oitocentos mil reais por mês. O vereador GILDO BARROS falou que o 
povo reclama da UMPA, pois todo dia pela manhã um Médico sai às sete horas da 
manhã e o outro médico só entra às dez horas. A palavra foi passada para a 
Professora Lucilene Sales, do SINPROMB, que explicou que foi tudo aprovado hoje 
e os professores vão receber o piso salarial integral. Vai ter que voltar a esta 
Câmara para lutar pelo pagamento integral dos funcionários que ganham acima de 
um salário mínimo. Lucilene explicou que também luta pelos funcionários que 
recebem apenas meio salário mínimo e que devem receber um salário mínimo. A 
Professora Aila Moreira do SINSEMB, falou que a cidade tá uma bagunça. Baturité 
precisa de políticos sérios e com compromisso com o povo. Hoje vi sair feliz, pois viu 
a união dos dois sindicatos. Aila falou que o município só caminha com uma boa 
educação. A palavra foi passada, em seguida, para o senhor Vagné Nogueira, 
Secretário Municipal de Saúde, que agradeceu aos Edis pela oportunidade de falar 
na Sessão, mas lamentou a ausência do vereador VALDIM, que o chamou de 
irresponsável. Vagné disse que os nossos Agentes de Endemias são 34 e a 
categoria nunca foi embarreirada. Os Agentes estão fazendo o dever de Casa e são 
valorizados com 40% de insalubridade mais 20% de incentivo. Baturité paga o 
salário, a insalubridade e o piso. O dever de combater o mosquito é de todos. Disse 
que a dívida com a Clínica de Diálise será paga em cinco parcelas de 37 mil reais, 



pois o dinheiro que foi repassado pelo CESA no 1º semestre de 2015 não existe 
mais e a dívida será paga com recursos do FPM. Disse que a Secretaria de Saúde já 
colocou duas vans em ótimo estado e com ar condicionado, com saída para 
Fortaleza, às 3 horas da madrugada e às 10 horas da manhã. Disse que hoje tem 
médicos no mercado e o plantão na UMPA será cumprido e melhorado. Vagné 
ressaltou que Baturité é o município que melhor paga os médicos cubanos. Disse 
que a UMPA custa 290 mil reais por mês e só recebe 60 mil reais do Governo do 
Estado. Disse que a obrigação de gasto com a saúde é de apenas 15%, mas a 
Prefeitura gasta 23%. Vagné explicou que Baturité tem vários profissionais 
especialistas, como Infectologista, Otorrino, Dermatologista e outros, mas as 
dificuldades são imensas. Vagné disse que Baturité repassa mensalmente quase 
400 mil reais para o hospital. O vereador OZANAN disse que o Bosco atrasou os 
pagamentos do PSF para fazer outros pagamentos. Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente Interino HÉRBERLH MOTA agradeceu as presenças dos convidados e 
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 e 
uma horas e dezessete minutos. 

 
PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA. SALA DAS 

SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM 01 DE 
FEVEREIRO DO ANO DOIS MIL E DEZESSEIS. 

 
MEMBROS DA MESA DIRETORA 
PRESIDENTE IRMÃ EDILEUZA BEZERRA R. PAIVA - NÃO COMPARECEU 
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 
VEREADOR NELSON EDGY GERMANO ARRUDA 
VEREADOR HERMENEGILDO BARROS PEREIRA – GILDO 
VEREADOR VALDEREZ LOPES OLIVEIRA – VALDIM - NÃO COMPARECEU 


