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ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ DO ANO DOIS MIL E DEZESSEIS 
 

Aos catorze dias do mês de Março do ano dois mil e dezesseis, às 
dezenove horas e dezessete minutos, teve início a Nona 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, MARCELO CARDOSO, PRIMEIRO SECRETÁRIO, NILTON 
GUEDES FILHO, SEGUNDO SECRETÁRIO, RENALDO BRAGA, SÁVIO CÉSAR, 
SIMONY FEIROSA, OZANAN MOREIRA, SOCORRO ARAÚJO, LUCIANO 
FURTADO, NELSON ARRUDA e GILDO BARROS. Não compareceram e 
justificaram suas ausências os vereadores HÉRBERLH MOTA, VICE-PRESIDENTE 
e VALDIM OLIVEIRA. 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 058/16, direcionando ao Sr. Bosco Saraiva – Prefeito, o autógrafo de Lei 
1.683/2016 que trata do repasse financeiro a Associação dos Agentes Comunitários 
de Saúde de Baturité. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício 002/2016 do Sr. 
Hajy Moreira – Presidente do PEN, solicitando o Plenário desta Casa, para no dia 16 
deste, a partir das 19h, realizar um debate político, onde serão discutidos diversos 
assuntos pertinentes à sociedade baturiteense. Ofício Circular 12/2016-PRESI do Dr. 
Francisco de Paula Rocha Aguiar – Presidente do TCM/CE, fazendo referência a 
Instrução Normativa 03/2015 que trata de processos de atos de adminssão de 
pessoal, aposentadoria e pensão que entra em vigor a partir de 01.01.2016. Ofício 
015/2016 da Sra. Ivonilde Gonçalves de Sales Benício - Secretária de Administração 
e Finanças, encaminhando a esta Casa o Relatório do Demonstrativo da Receita 
Corrente Líquida e o Decreto Executivo que trata do repasse de duodécimo para 
este Legislativo, referente ao exercício de 2016. Ofício 7403/2016/SEC do Sr. 
Fernando Antônio Diogo de Siqueira Cruz – Secretário do TCM/CE, anexando o 
Acórdão nº 5919/2015 dos Conselheiros do Pleno do TCM/CE comunicando que as 
contas do PROC.Nº 2012.BAT.PCS.09114/13 – Gabinete do Prefeito de Baturité, 
pertinente ao exercício financeiro de 2012, foram consideradas como Irregulares, 
sob a responsabilidade da Sra. Maria do Socorro Carneiro Bezerra, com aplicação 
de multa no valor de R$ 2.660,25, débito no valor de R$ 3.572,09 e ato de 
improbidade administrativa com o Ofício encaminhado ao Prefeito Municipal e a 
Procuradoria Geral do Estado. ORDEM DO DIA: Foram apresentados e aprovados 



por unanimidade as seguintes Moções de Pesar: Moção de Pesar, de autoria do 
vereador MARCELO CARDOSO, pelo falecimento do senhor Natanael Alves de 
Sales, 93 anos de idade, ocorrido no dia 06.03.16, em sua residência, no Candeia 
do Meio, onde seu corpo foi velado, sendo sepultado no dia seguinte no Cemitério 
Público São Miguel. O seu Natanael foi um cidadão exemplar de Baturité, sendo 
excelente pai de família e trabalhador da agricultura. Moção de Pesar, de autoria do 
vereador MARCELO CARDOSO, pelo falecimento do senhor Francisco Paulo 
Cavalcante, o Paulinho, 53 anos de idade, ocorrido no dia 10.03.2016, na residência 
de sua mãe, Dona Elisabeth, a Dona Beta, na Rua Padre Artur Redondo, 722, onde 
seu corpo foi velado, sendo sepultado no dia seguinte, no Cemitério São Miguel de 
nossa cidade. O Paulinho foi um excelente pai de família, sendo um profissional 
como Pintor. Moção de Pesar, de autoria do vereador MARCELO CARDOSO, pelo 
falecimento do senhor Adolfo Raulino PorDeus, 80 anos de idade, o Seu Adolfo, 
ocorrido no dia 01.03.2016, no Hospital de Messejana, em Fortaleza, sendo seu 
corpo velado em sua residência, no bairro Conselheiro Estelita e sepultado no dia 
seguinte, no Cemitério São Miguel de nossa cidade. O seu Adolfo foi um cidadão 
exemplar de nosso município. Mensagem Nº/2016 do Sr. Bosco Saraiva – Prefeito, 
anexando Projeto de Lei Nº 045/2016 que autoriza o Chefe do Poder Executivo 
Municipal a repassar recursos financeiros a Associação dos Agentes de Combate as 
Endemias do Maciço de Baturité, na forma que indica e dá outras providências. 
Matéria enviada à CFO para seu devido parecer, quando os Edis MARCELO 
CARDOSO e NILTON GUEDES FILHO pediram dispensa, sendo aceito por todos. 
Em seguida, a Presidente IRMÃ EDILEUZA colocou em votação o mencionado 
Projeto de Lei, sendo aprovado por unanimidade. Participou da Sessão o Sr. Afonso 
da Sucam, que falou da luta dos Agentes de Endemias por essa justa conquista que 
aconteceu hoje. A luta foi vencida e agradece a todos os vereadores da Câmara. A 
vereadora SIMONY FEITOSA ressaltou que os Agentes de Endemias são os pilares 
na luta contra o mosquito Aedes Aegypti, por isso merecem o que conquistaram. O 
vereador OZANAN MOREIRA parabenizou os Agentes pela vitória. A vereadora 
SOCORRO ARAÚJO falou do importante momento para os Agentes de Endemias. O 
vereador GILDO BARROS falou que a gratificação é mais que justa, em virtude do 
ótimo trabalho realizado. O vereador NELSON ARRUDA falou que votou com prazer, 
pois vê o trabalho dos Agentes. O vereador NILTINHO falou que os Agentes de 
Endemias merecem, mas vai torcer pelo pagamento. O vereador MARCELO 
CARDOSO ressaltou que o trabalho dos Agentes de Endemias é relevante, mas a 
sociedade tem que ajudar e participar dessa luta. A palavra foi passada para o Sr. 
Segundinho do Carmo, que agradeceu a todos e disse que veio hoje a esta Câmara 
para explicar um fato que ocorreu entre sua pessoa e os Agentes do D.B.TRAN. 
Segundinho explicou que estava em sua construção, perto do clube AABB, e teve 
que sair às pressas para ir até a casa de sua sogra, na Av. Dom Bosco, e esqueceu 
o capacete, sendo multado por dois agentes do D.B.TRAN. Explicou que ao sair da 
casa de sua sogra foi pedir uma explicação sobre a multa e se justificar, mas os 
agentes responderam que não tinham satisfação a dar. Disse que muita gente vem 



reclamando dos guardas de trânsito de Baturité. Explicou que foi até a Prefeitura e 
não encontrou apoio para uma simples explicação. Já trabalhou no trânsito e toda 
pessoa multada tem que receber a segunda via da multa. Segundinho explicou que 
não discute a multa, pois estava sem capacete, mas a forma foi tratado pelos 
guardas. Disse que tem pessoa em Baturité que já foi multada quinze vezes e só 
soube pelo DETRAN, pois os guardas do D.B.TRAN estão se escondendo e fazendo 
multas. O vereador RENALDO BRAGA explicou que já foi multado pela indústria de 
multas de Baturité. Foi multado por um Agente que tem um carro placa vermelha e 
não é taxista. O pior que a multa que lhe foi aplicada não tinha razão de ser, pois o 
local onde seu carro estava não tinha placa de sinalização. O vereador OZANAN 
MOREIRA disse que já combateu a Indústria de Multas que havia em Baturité. O 
D.B.TRAN existe só para aplicar multas em nosso povo e essas multas são injustas 
quando são feitas às escondidas. O vereador NILTINHO disse que o DETRAN 
Estadual só pode multar na CE e de modo irregular, pois não existe sinalização. 
NILTINHO explicou que foi a três órgãos governamentais e fez uma lei para mudar o 
trajeto da nossa CE para o Anel Viário. O vereador MARCELO CARDOSO falou que 
para viabilizar um serviço dessa natureza é preciso planejamento, que não existe e o 
próprio Agente de Trânsito é prejudicado. Quando se está errado tem que ser 
multado mesmo. O vereador GILDO BARROS falou que toda multa tem que ter 
todos os dados, como o local, data, hora e uma segunda via. O vereador RENALDO 
BRAGA explicou que as multas irregulares são passíveis de anulação perante a 
justiça. O vereador MARCELO CARDOSO explicou que em qualquer administração 
o planejamento é a base do sucesso. Disse que o diálogo é que estabelece como 
será a atitude de cada pessoa. MARCELO CARDOSO explicou que a Câmara pode 
viabilizar um procedimento jurídico na situação de nosso trânsito. Foi apresentado e 
aprovado por unanimidade um Requerimento Verbal, de autoria do vereador 
OZANAN MOREIRA, convocando o Diretor do D.B.TRAN de nosso município para 
vir à próxima Sessão da Câmara falar sobre as ações do Departamento. OZANAN 
MOREIRA explicou que o Prefeito Bosco prejudica quem ajuda o município e pensa 
que a Prefeitura é seu comércio. O Bosco tirou quase três mil reais de cada pessoa 
do PSF e demitiu os dois médicos. OZANAN falou que o Vagné está mostrando 
quem é. Os carros da Prefeitura ficam com os amigos do Prefeito. Falta tudo na 
saúde do município, mas foi pago muito dinheiro ao pró-hospital. O vereador 
NILTINHO explicou que hoje a CPI finalizou o processo do Prefeito Bosco Saraiva e 
a Sessão de Cassação será na próxima segunda-feira. O vereador MARCELO 
CARDOSO falou que sempre faz suas denúncias no local certo e a denúncia faz 
parte do seu papel de vereador. A Presidente IRMÃ EDILEUZA explicou que a CPI 
concluiu seu trabalho e a votação já será realizada na próxima Sessão da Câmara. 
Nada mais havendo a tratar, a Presidente IRMÃ EDILEUZA PAIVA deu por 
encerrada a presente Sessão Ordinária, sendo lavrada pelo Senhor 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 
dois minutos. 



PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA SALA DAS 
SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM 14 DE 
MARÇO DO ANO DOIS MIL E DEZESSEIS. 
 
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 - NÃO COMPARECEU 
 

 

 


