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

 
Aos onze dias do mês de Abril do ano dois mil e dezesseis, às 

dezenove horas e vinte e oito minutos, teve início a Décima Terceira Sessão 
Ordinária do Primeiro 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 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: 
Ofícios 089 e 090/16 direcionando ao Dr. Fco de Paula Rocha Aguiar – Presidente 
do TCM/CE e ao Dr. Antônio Abelardo Benevides Morais – Presidente do TRE/CE os 
documentos referente a votação do Parecer Final da Comissão Processante alusivo 
ao Processo 800/2015, as atas das sessões, o termo de posse da Dra. Cristiane – 
Prefeita e suas devidas Declarações de Publicidade da cassação do Prefeito o Sr. 
João Bosco Pinto Saraiva. Ofício 097/16 direcionando ao Sr. João Bosco Pinto 
Saraiva – ex-prefeito as cópias de todos os documentos referente ao Processo 
800/2015 que ocasionou a sua cassação. Foi comunicado pelo Sr. Liduino Cardoso 
que o Prefeito Bosco Saraiva enviou a esta Casa no dia 01.02.16 pelo Ofício 
Nº/2016 o Balanço Geral Consolidado – Prestação de Contas de Governo, exercício 
de 2015 e como o mesmo não comunica o direcionamento eletrônico ao TCM/Ce, foi 
encaminhado ao Sr. Prefeito Ofício 033/2016 pedindo informações quanto ao 
impasse, porém, até o momento não tinha recebido resposta e a Presidência da 
Câmara tinha até o dia 10 deste mês para homologar no TCM/Ce tal 
encaminhamento e diante deste empecilho não foi possível cumprir na íntegra tal 
intento, quando sugeriu a Presidência que comunicasse ao TCM e ao Ministério 
Público local este empecilho. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício Circular 
Nº 003, de 23.03.l2016 do Senhor Francisco Mendes dos Santos – Secretário 
Municipal da Cultura comunicando a conquista junto a RFFSA da cessão ao nosso 



Município do imóvel denominado Estação Ferroviária de Baturité, armazém, 
garagem, escritório, depósito - CT/OI/GCOU/646/2016 do Sr. Frederico de Siqueira 
Filho – Executivo de Relações Institucionais dando conhecimento do serviço 
telefônico fixo comutado. Ofício nº 06/2016 da Coordenação do SINPROMB – 
Sindicato dos Professores local solicitando a tribuna livre desta Casa para na 
Sessão desta data falar sobre a educação de Baturité. ORDEM DO DIA: Projeto de 
Lei de Indicação nº 002/2016, de autoria dos Edis HÉRBERLH MOTA e MARCELO 
CARDOSO, que equiparam o piso salarial do cargo de fiscal de vigilância sanitária 
ao do cargo de fiscal de vigilância sanitária 724. Matéria enviada à CFO, quando o 
vereador NILTINHO pediu dispensa do parecer, sendo aprovada por todos. Em 
seguida, a Presidente IRMÃ EDILEUZA colocou o Projeto em votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Ofício nº 063/2016, com justificativa ao Projeto de Lei nº 
046/2016, de autoria da Prefeita Dra. Cristiane, que autoriza o município de Baturité, 
por meio do Executivo Municipal, a participar do consórcio intermunicipal de energia 
e iluminação pública do maciço de Baturité – CEIMAB e dá outras providências. A 
Presidente IRMÃ EDILEUZA colocou a matéria para discussão e o vereador 
NILTINHO disse que o Projeto é importante, pois tem uma equipe específica. O 
vereador MARCELO CARDOSO disse que o Projeto contempla o protocolo de 
intenções do 13 municípios do maciço. O município não deve arcar sozinho com a 
responsabilidade de cuidar com a responsabilidade de cuidar da iluminação. O 
vereador GILDO BARROS falou que a Prefeitura não dava conta da função, pois 
tinha só um servidor. O vereador OZANAN MOREIRA falou que o Prefeito Bosco 
comprava material usado da Prefeitura de Aracoiaba. O vereador RENALDO 
BRAGA disse que Baturité é o único município do Maciço que não participava do 
consórcio de iluminação. Participou da sessão o Sr. Felipe Rodrigues, Diretor da 
CEIMAB, que explicou que o processo foi demorado e Baturité vai ser integrado ao 
consórcio e o serviço vai ser iniciado uns quinze dias depois. As necessidades mais 
urgentes serão logo atacadas. A CEIMAB terá que ter um carro em cada município. 
A partir de maio haverá um carro em Baturité para atender todo o município. Disse 
que Baturité tem três mil pontos oficiais, mas existem quase dois mil pontos não 
catalogados. Vai demorar até 90 dias para normalizar a situação de Baturité. A 
CEIMAB tem sede em Aracoiaba e haverá um 0800 para todo o maciço. Disse que 
foram os prefeitos que escolheram Aracoiaba para ser a sede da CEIMAB. O 
vereador VALDIM OLIVEIRA falou que a sede deveria ser em Baturité, pois a sede 
da Coelce é aqui. O vereador MARCELO CARDOSO disse que o projeto já devia ter 
sido viabilizado há muito tempo, mas faltou visão à gestão anterior. Felipe Rodrigues 
respondeu a várias perguntas dos Edis e finalizou dizendo que Baturité está 
entrando no momento certo. O Sr. Liduino Cardoso fez pergunta ao Sr. Felipe sobre 
a sede da CEIMAB, que deveria ser em Baturité. Logo em seguida a Presidente 
IRMÃ EDILEUZA enviou a matéria para a CFO, quando os Edis MARCELO 
CARDOSO e NILTINHO pediram dispensa do parecer, sendo aprovado por todos. 
Em seguida, foi colocado o projeto de lei em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. O vereador MARCELO CARDOSO explicou que dia 14.04 
comemoramos o dia da nossa memória histórica. A administração municipal deve 



viabilizar ações para comemorar e interagir com o nosso povo. O ponto de partida 
deve ser nas escolas, pois nossos jovens devem conhecer nossa história. O 
vereador NILTINHO falou que provocou uma reunião na CAGECE em Fortaleza com 
todos os vereadores e a Prefeita. NILTINHO disse que Baturité precisa da CAGECE 
para ter saneamento e outros serviços. O vereador GILDO BARROS falou que deve 
ser feito um contrato de 10 anos para ver se a CAGECE cumpre o que promete. A 
palavra foi passada para a professora Aila Moreira, Coordenadora do SINPROMB, 
que falou que Baturité continua na mesma e a mudança trouxe problemas. Aila disse 
que o SINPROMB tem força. Pede que a Prefeita Cristiane pague os professores 
que não receberam ampliação. O vereador OZANAN MOREIRA falou que o salário 
lá foi pago. Disse que foi feito um terrorismo pela administração do Bosco. OZANAN 
disse que a Câmara agiu certo ao botar o Prefeito Bosco para fora, pois o mesmo é 
um corrupto. OZANAN disse que o Bosco deixou o transporte escolar com dois 
meses de atraso e gastou o dinheiro da merenda escolar, que ficou com apenas 600 
reais, o que não dá para comprar nem broa. O vereador NILTINHO disse que nos 
meses de janeiro e fevereiro o Bosco recebeu onze milhões de reais. Nesse 
momento, teve início uma calorada discussão entre a professora Aila e o vereador 
OZANAN MOREIRA e a Presidente IRMÃ EDILEUZA encerrou a Sessão. 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 quarenta e três minutos. 

PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA. SALA DAS 
SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM ONZE DE 
ABRIL 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 – VALDIN 

 


