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

 
Aos treze dias do mês de Junho do ano dois mil e dezesseis, às 

dezenove horas e trinta e sete minutos, teve início a Vigésima Segunda Sessão 
Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Câmara Municipal de Baturité, com as 
presenças dos seguintes vereadores, num total de dez: IRMÃ EDILEUZA PAIVA, 
PRESIDENTE, MARCELO CARDOSO, PRIMEIRO SECRETÁRIO, NILTON 
GUEDES FILHO, SEGUNDO SECRETÁRIO, RENALDO BRAGA, SÁVIO CÉSAR, 
SOCORRO ARAÚJO, LUCIANO FURTADO, NELSON ARRUDA, GILDO BARROS, 
VALDIM OLIVEIRA. Não compareceram e justificaram suas ausências os 
vereadores HÉRBERLH MOTA, VICE-PRESIDENTE, OZANAN MOREIRA e 
SIMONY FEITOSA. Havendo número legal, a Presidente IRMÃ EDILEUZA PAIVA 
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 senhor Carlos Gardel fazer a leitura da Ata da 
Sessão anterior que foi aprovada com adendos dos vereadores NELSON ARRUDA, 
MARCELO CARDOSO e LUCIANO FURTADO. NELSON ARRUDA disse que a 
Fabíola Victor é concursada há muitos anos como Técnica Contábil, sua profissão, e 
recebeu o tempo integral em 2013 do Prefeito Bosco. O vereador LUCIANO 
FURTADO explicou que não convidou o Batista para vir a esta Casa numa Sessão, 
apenas pediu que o mesmo diga quais são os vereadores que fizeram negociata 
com a Prefeita Cristiane. O vereador MARCELO CARDOSO registrou que sempre 
posicionou-se pela cassação do Prefeito Bosco, tendo inclusive denunciado o 
mesmo na Procap e no TCM. Ratifica que sempre votou pela cassação em todas as 
votações desta Casa e sempre foi independente e livre. Foram feitas a seguir pelo 
senhor Liduino Cardoso, Diretor Geral da Câmara, as leituras do Expediente e da 
Ordem do Dia, respectivamente. EXPEDIENTE – CORRESPONDÊNCIAS 
EXPEDIDAS: Ofício 149/16 desta Casa direcionando a Dra. Cristiane – Prefeita o 
autógrafo de Lei 1698/16 que outorga o título de cidadão baturiteense, a 
personalidade que indica e dá outras providências. Ofício 150/16 desta Casa 
direcionando a Família Enlutada de Maria Simoni da Silva Nere uma Moção de 
Pesar de autoria dos Edis LUCIANO FURTADO, IRMÃ EDILEUZA PAIVA e 
HÉRBERLH MOTA. Ofício 151/16 desta Casa comunicando a Dra. Cristiane – 
Prefeita quatro requerimentos de autoria de alguns Edis desta Casa. Ofício 153/16 
comunicando ao Dr. João Batista Lima de Assis – Conciliador do Procon desta Casa 
uma proposição verbal de autoria do vereador LUCIANO FURTADO. 



CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Comunicados do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – Ministério da Educação – Brasília/DF informando 
liberações de recursos financeiros a Secretaria Municipal de Educação local nos 
valores de R$ 62.956,12 e 41.696,00. Ofício Circular Nº 006/2016-005ZE do Sr. Fco 
José Maciel do Nascimento – Chefe do Cartório Eleitoral da 5ª Zona 
Baturité/Mulungu solicitando informar com brevidade o número de cadeiras para o 
mandato de Vereador a serem preenchidas nas próximas eleições municipais de 
2016 em nosso Município. Ofício Nº/2016 da Sra. Marilza Lima dos Santos Galvão – 
Secretária de Administração e Finanças, encaminhando a esta Casa as prestações 
de Contas do mês de abril do ano em curso e pertencentes ao Poder Executivo 
Municipal, quando foram apresentadas aos Vereadores e ao público. Ofício 
17.789/2016/SEC, de 25.05.2016, da lavra do Sr. Frank Martins Tavares Filho – 
Secretário Adjunto do TCM/CE comunicando o julgamento do Processo 
2011.BAT.PCS.11306/12 da prestação de contas de gestão da Secretaria Municipal 
de Educação do ano de 2011, sob a responsabilidade da Professora Aurilene 
Ramos Semião, anexando o Acórdão N° 1496/2016 dos Conselheiros da 2ª Câmara 
do TCM/CE e Certificado e Relatório de recolhimento de valores de débito/multa. 
ORDEM DO DIA: Requerimento nº 042/2016, aprovado por unanimidade e com as 
assinaturas de apoio dos demais Edis, de autoria da Presidente IRMÃ EDILEUZA 
PAIVA, enviando Ofício ao Sr. Neurisângelo Freitas, Presidente da CAGECE, 
solicitando que o mesmo envie para a Câmara de Baturité um relatório alusivo aos 
últimos vinte anos e que contenha elementos físicos constituintes da infra-estrutura 
de bens reversíveis e dos dados financeiros contábeis e comerciais relativos à 
prestação dos serviços junto ao nosso município. O vereador NILTINHO explicou 
que foi procurado por um amigo que teve uma moto roubada por bandidos e quando 
a mesma foi encontrada por policiais militares, foi deixada na Delegacia de Polícia 
Civil de Baturité, no pátio do prédio e enquanto a liberação era providenciada na 
justiça, a moto teve várias peças furtadas, mesmo estando no pátio da Delegacia. 
NILTINHO disse que foi na Delegacia e um policial civil se mostrou tão 
envergonhado que disse que os policiais civis vão pagar as peças que foram 
roubadas da moto. NILTINHO disse que os bandidos estão praticando assalto à luz 
do dia e armados. O vereador GILDO BARROS disse que a violência no Vale do 
Candeia tá grande, com furtos e assaltos. GILDO disse que a polícia tem que fazer 
um trabalho de inteligência com policiais à paisano e carros descaracterizados. O 
vereador MARCELO CARDOSO disse que esteve numa audiência com o Secretário 
de Segurança Pública com os colegas NILTINHO e IRMÃ EDILEUZA e fez vários 
pedidos no sentido de melhorar nossa segurança. Diante de tudo o que vem 
acontecendo, a população não acredita mais nas autoridades. O Delegado de 
Polícia Civil vai dizer que não tem espaço na Delegacia para colocar tantos veículos 
roubados e apreendidos. O vereador RENALDO BRAGA disse que o salário dos 
funcionários da ação social do município não foi pago ainda, mas os cargos 
comissionados já receberam seus pagamentos. É preciso que a Prefeitura crie um 
calendário de pagamento para os funcionários. RENALDO BRAGA disse que 
repudia as ações da Prefeita em perseguir funcionários. Ouviu o motorista Marcelo 



dizer n Rádio FM Maior que a Secretaria de Saúde só tem uma ambulância, pois as 
outras estão sucateadas. RENALDO BRAGA falou que a UMPA não tem condição 
de atender ninguém. O correto é a Prefeitura comprar cinco ambulâncias e mandar 
os pacientes para a UPA de Aracoiaba, que é um equipamento que veio para 
Baturité e foi perdido pela gestão anterior. A Presidente IRMÃ EDILEUZA disse que 
a situação de Baturité é difícil e grave, com os carros da UMPA sem combustível. O 
vereador MARCELO CARDOSO falou que Baturité hoje é um vulcão prestes a entrar 
em erupção, com uma dívida de quase 50 milhões, ou seja, um orçamento anual. O 
vereador RENALDO BRAGA disse que os Prefeitos que deixaram Baturité nessa 
situação era para estarem presos. O vereador NILTINHO disse que até por uma 
questão humanitária, às vezes usa seu carro para levar pessoas para hospitais em 
Fortaleza. O vereador RENALDO BRAGA disse que o lixo de Baturité custa quase 
180 mil reais por mês. Foram apresentados e aprovados por unanimidade os 
seguintes Requerimentos Verbais: Requerimento Verbal, de autoria do vereador 
NILTINHO, convidando o Delegado Regional de Polícia Civil de Baturité para 
comparecer à próxima Sessão da Câmara para discutir a onda de violência e 
assaltos que ocorrem em nosso município. Requerimento Verbal, de autoria do 
vereador RENALDO BRAGA, pedindo que as Polícias Civil e Militar façam rondas 
costumeiras, com policiais à paisano e veículos descaracterizados em toda a cidade 
e zona rural do município, principalmente na Comunidade da Raposa. 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 Ordinária foi levantada às vinte horas e 
trinta e um minutos. PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA. SALA 
DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ EM 13 
DE JUNHO 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 - NÃO COMPARECEU 
VEREADOR FREDERICO OZANAN C. B. MOREIRA - NÃO COMPARECEU 
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 
 


