
CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ 
ESTADO DO CEARÁ 

 
ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ DO ANO DOIS MIL E DEZESSEIS 
 

Aos quinze dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e dezesseis, às 
dezenove horas e quarenta minutos, teve início a Quinta Sessão Ordinária do 
Primeiro Período Legislativo da Câmara Municipal de Baturité, com as presenças 
dos seguintes vereadores, num total de onze: IRMÃ EDILEUZA PAIVA, 
PRESIDENTE, HÉRBERLH MOTA, VICE-PRESIDENTE, MARCELO CARDOSO, 
PRIMEIRO SECRETÁRIO, RENALDO BRAGA, SIMONY FEITOSA, OZANAM 
MOREIRA, SOCORRO ARAÚJO, LUCIANO FURTADO, NELSON ARRUDA, GILDO 
BARROS, VALDIM OLIVEIRA. Não compareceram e justificaram suas ausências os 
vereadores NILTON GUEDES FILHO, Segundo Secretário e SÁVIO CÉSAR. 
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 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 025/16 enviando ao 
Sr. Bosco Saraiva – Prefeito cópia do autógrafo de Lei 1.680/2016 que dispõe sobre 
o piso salarial dos profissionais/professores que indica e dá outras providências. 
Ofício 026/16 direcionando a Família enlutada do Sr. Clemilson da Silva Melo, o 
Mocó, uma Moção de Pesar de autoria do vereador RENALDO BRAGA. Ofício 
027/16, encaminhando a Dra. Patrícia Toledo, Juíza Eleitoral desta Comarca, um 
requerimento de autoria do Edil RENALDO BRAGA. Ofício 029/16, comunicando ao 
Sr. Bosco, Prefeito, três proposições verbais de autoria de alguns Edis desta Casa. 
Ofício 030/16 e Ofício Circular 01/2016 encaminhados ao Sr. Bosco Saraiva, 
Prefeito, e as Secretarias Municipais e outros Órgãos Estadual, Federal e etc. o 
Edital de Publicidade nº 001/2016, a Publicação de Relatório e os Relatórios de 
Gestão Fiscal – RGF, alusivo ao segundo semestre de 2015, sob a inteira 
responsabilidade da Presidente IRMÃ EDILEUZA PAIVA. Ofício 031/16, 
encaminhado ao Dr. Francisco Aguiar, Presidente do TCM/CE, o Edital de 
Publicidade nº 001/2016, a Publicação de Relatório e os Relatórios de Gestão Fiscal 
– RGF eletronicamente, alusivo ao segundo semestre de 2015, sob a inteira 
responsabilidade da Presidente IRMÃ EDILEUZA PAIVA. Ofício 033/2016, 
solicitando do Sr. Bosco Saraiva, Prefeito, documentos que faltaram no envio a esta 
Casa do balanço geral consolidado de 2015 de nosso município e que tem a sua 
inteira responsabilidade.  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. CORRESPONDÊNCIAS 
RECEBIDAS: Ofício/16 da Dra. Cristiane Braga Saraiva, ex-prefeita, respondendo 



Ofício deste Legislativo sobre o não envio das prestações de contas de gestão e de 
governo do mês de maio/2015 que tem a sua responsabilidade. Ofícios 07, 09 e 
10/2016 dos Senhores Chico Mendes, Elias Júnior e Marcus Venicius, Secretários 
de Cultura, Chefe de Gabinete e Administração e Finanças, respectivamente, 
encaminhando a esta Casa as prestações de contas do mês de dezembro/2015 das 
Secretarias e Gabinete do Prefeito os quais respondem. Ofício 001/2016 do Sr. 
Francisco Antônio Batista da Silva, Presidente do Instituto de Arte e Cultura Monte 
Cruzeiro, solicitando parceria desta Casa para a realização da Paixão, Morte e 
Ressurreição de Jesus Cristo, na Comunidade dos Jesuítas, zona rural de nosso 
Município. Expediente do Subtenente A. Carlos comunicando a realização de 
palestras em escolas e em outros locais adequados sobre vários assuntos. Recibo 
de Importação Nº 11876/2015-I do SIM/TCM/CE, comunicando o recebimento do 
SIM desta Casa que contém eletronicamente a prestação de contas do mês de 
dezembro de 2015. Ofício Nº 01/2016 do Deputado Audic Mota, Líder do PMDB, 
comunicando Emendas de sua autoria ao Orçamento do Estado para o nosso 
Município. Ofício 2247/2016/SEC do Sr. Fernando Antônio Diogo de Siqueira Cruz, 
Secretário do TCM, anexando Informação Inicial Nº 16.812/2015 exarada pela 5ª 
Inspetoria da DIRFI/TCM/CE, respondendo Ofício desta Casa, sobre a Tomada de 
Contas Especial Nº 2015.BAT.TCE.15573/15. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 
042/2016 que modifica o autógrafo de lei nº 1678, de 10.12.2015 e dá outras 
providências, de autoria da Mesa Diretora desta Casa. Matéria enviada à CFO para 
seu devido parecer, quando o Edil LUCIANO FURTADO pediu dispensa, sendo 
aprovado por todos. Em seguida, a Presidente IRMÃ EDILEUZA PAIVA colocou o 
mencionado Projeto de Lei em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei nº 043/2016 que concede desconto de 10% do IPTU do morador que 
manter sua residência livre de infestação do mosquito Aedes Aegypti, de autoria do 
vereador HÉRBERLH MORA. Matéria enviada à CFO para seu devido parecer, 
quando os Edis MARCELO CARDOSO e GILDO BARROS pediram dispensa, sendo 
aprovado por todos. Em seguida, a Presidente IRMÃ EDILEUZA PAIVA colocou o 
mencionado Projeto de Lei em votação, sendo aprovado por unanimidade. Foram 
apresentados e aprovados por unanimidade as seguintes Moções de Pesar, 
Requerimento e Requerimentos Verbais. Moção de Pesar, de autoria da Presidente 
IRMÃ EDILEUZA PAIVA, pelo falecimento da senhora Deusimar Passos Melo, a 
Professora Deusa, com 65 anos de idade, ocorrido no dia 10.02.206 na UMPA, 
sendo seu corpo velado na Av. Francisco Braga Filho e sepultado no Cemitério 
Público de Aracoiaba. A Professora Deusa era Funcionária Pública Municipal e uma 
cidadã exemplar. Moção de Pesar, de autoria do vereador RENALDO BRAGA, pelo 
falecimento do Sr. Francisco Bezerra de Albuquerque, o senhor Francisco, com 66 
anos de idade, ocorrido no dia 01.02.2016, nas Caninhas, em Aracoiaba, sendo seu 
corpo velado em sua residência e sepultado no Cemitério Público de Aracoiaba. O 
Seu Francisco foi um cidadão exemplar. Requerimento nº 040/2016, de autoria do 
vereador LUCIANO FURTADO, solicitando à Dra. Juíza Eleitoral de nossa comarca 
de Baturité que estude a possibilidade de solicitar ao Tribunal Regional Eleitoral de 
nosso estado a prorrogação do prazo para continuidade do serviço de Biometria 



Eleitoral, tendo em vista que o nosso Cartório Eleitoral passou a atender os eleitores 
do município de Mulungu. Requerimento Verbal, de autoria do vereador MARCELO 
CARDOSO, pedindo ao Prefeito Bosco Saraiva e ao Secretário de Saúde, Sr. 
Vagné, que articulem junto ao Ministério Público para que os Agentes de Endemias 
adentrem nas casas e prédios fechados e abandonados para fazer a devida 
fiscalização em busca de focos de mosquitos. Pede que seja anexada uma cópia da 
lei estadual sancionada pelo Governador Camilo Santana, uma sugestão do 
vereador HÉRBERLH MOTA. Requerimento Verbal, de autoria do vereador GILDO 
BARROS, pedindo ao Poder Executivo Municipal que faça o devido conserto nas 
estradas do Vale do Candeia. Requerimento Verbal, de autoria do vereador GILDO 
BARROS, pedindo a Sra. Renata, Secretária de Educação do município que coloque 
o transporte escolar para o Candeia de Cima, Pilar, Olho D’água e Jesuítas. 
Requerimento Verbal, de autoria do vereador VALDIM OLIVEIRA, pedindo a Sra. 
Renata, Secretária de Educação, que coloque transporte escolar para os alunos das 
comunidades Jucá do Zé Vilar e Jucá dos Jesuítas. Requerimento Verbal, de autoria 
do vereador HÉRBERLH MOTA, pedindo ao Sr. Vagné Nogueira, Secretário de 
Saúde do município, para que os Agentes de Endemias do município disponibilizem 
remédios e Peixes Beta para ajudar no combate ao mosquito Aedes Aegypti. A 
Presidente IRMÃ EDILEUZA disse que não veio à Sessão anterior, mas viu que o 
Secretário de Saúde, Sr. Vagné exagerou nas palavras e não vê que Baturité vive 
um descaso na saúde. A UMPA não tem lençol e as camas são sujas. A Professora 
Deusa morreu na UMPA por falta de atendimento básico. IRMÃ EDILEUZA falou que 
acionou o Ministério Público, porque a UMPA não tinha médico. O Bosco devia está 
cuidando das suas bananinhas. O vereador OZANAN MOREIRA disse que a morte 
da Professora Deusa na UMPA foi um descaso total. Disse que o Vagné virou um 
Pinóquio. O Prefeito Bosco tirou uma caçamba de Aracoiaba para colocar uma 
caçamba do Danilo, que é seu filho. OZANAN falou que o Bosco é médico, agricultor 
e maluco. OZANAN disse que duas escolas do nosso município receberam verbas 
do Mais Educação e nada foi feito e vai visitar essas escolas. Disse que o Cleiber 
está vendendo areia e arisco nas máquinas do PAC a 140 reais. O Vagné tirou os 
carros da Diálise, mas o Luth, o Cleiber e o Mateus têm transporte para ir à praia e à 
festas. OZANAN falou que vai chamar o Vagné para vir a uma Sessão da Câmara, 
mas com documentos que comprove o que vai falar. O vereador MARCELO 
CARDOSO disse que a situação de Baturité é de decadência e o melhor caminho é 
a denúncia, que quando é bem feita o fardo vem pesado e as consequências são 
graves. MARCELO CARDOSO disse que quem rouba o dinheiro público, promove a 
prostituição, a fome e o desmantelo. Os políticos estão desacreditados e cabe ao 
povo dar uma resposta, pois é o povo que tem o poder do voto. MARCELO 
CARDOSO falou que o povo tem que ter consciência no combate ao mosquito. Só 
se faz administração pública com o apoio do povo, mas o povo precisa acreditar na 
administração para ajudar. A Presidente IRMÃ EDILEUZA falou que a Câmara vai 
ajudar na campanha contra o mosquito. A Presidente IRMÃ EDILEUZA explicou que 
as contas do mês de maio de 2015 da Prefeita Cristiane ainda não foram enviadas 
para a Câmara e como já comunicou à Dra. Cristiane e não teve resposta, amanhã 



mesmo vai acionar o Ministério Público. O vereador VALDIM OLIVEIRA disse que o 
Vagné é um Secretário irresponsável, que deixa certo vereador levar material de 
Posto de Saúde para benefício próprio. A saúde de Baturité é um caos. Cadê o 
dinheiro da saúde de Baturité? Tá indo para onde? Tá fatiado entre alguns. A 
Presidente IRMÃ EDILEUZA e o vereador HÉRBERLH MOTA falaram que o 
Deputado Estadual Audic Mota colocou várias emendas no orçamento do Estado 
para beneficiar o nosso município. 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 minutos.  

PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA. SALA DAS 
SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM 15 DE 
FEVEREIRO DO ANO DOIS MIL E DEZESSEIS. 
 
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 - NÃO 
COMPARECEU 
 
DEMAIS VEREADORES 
VEREADOR JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA 
VEREADOR DOMINGOS SÁVIO CÉSAR ALVES - NÃO COMPARECEU 
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 
 
 


