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ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, 
ELEITOS E DIPLOMADOS PARA O MANDATO DE QUATRO ANOS (2017 A 
2020). 

Ao primeiro (1 0) dia do mês de janeiro, do ano de dois mil e dezessete (2017), 
às onze horas (IlhOOmin), na E.E.M. Ricardo de Souza Neves, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo Municipal, Vereador 
Antônio Ademar Alencar Neto, deu início à Sessão Solene de Posse do 
Prefeito e Vice-Prefeito, eleitos e diplomados para o mandato de (04) quatro 
anos (2017 a 2020). Estiveram presentes os seguintes Vereadores: Antônio 
Ademar Alencar Neto, Presidente; Francisco Robério Vasconcelos, Vice-
Presidente; Socorro Osterno Neves, Primeira Secretária; lná Maria Macêdo 
Osterno, Segunda Secretária; Edilson dos Santos Vasconcelos; Edmilson 
Leocádio Sampaio; José Erasmo Ramos Soares; João Batista Viana; Manuel 
Fredney Rios; Renê Osterno Rios; e Rusemberg Gomes Guimarães. Contamos 
também com a participação das seguintes autoridades: Deputado Federal 
Aníbal Ferreira Gomes; Ex-Deputado Estadual e Empresário Francisco Rogério 
Osterno Aguiar, progenitor do Sr. Roger Neves Aguiar, Prefeito Municipal, e de 
vários munícipes. Inicialmente, o Excelentíssimo Senhor Presidente fez os 
cumprimentos de praxe. Logo em seguida, dando continuidade aos trabalhos, 
designou os Vereadores Manuel Fredney Rios, Edmilson Leocádio Sampaio e 
Iná Maria Macêdo Osterno para conduzirem o Prefeito e o Vice-Prefeito à 
entrada do edifício e introduzi-los no recinto, conforme preconiza o Art. 11, da 
Resolução N° 00212012, de 17 de dezembro de 2012 (Regimento Interno). 
Dando continuidade à sessão, foi entoado o Hino do Município, pela Banda de 
Música Municipal. Conforme preceitua o § 30, do Art. 69, da Lei Orgânica 
Municipal, os Senhores eleitos Prefeito e Vice-Prefeito fizerem a entrega de 
suas declarações de bens. Sequenciando, o Excelentíssimo Senhor 
Presidente, baseando-se nos termos do Art. 12, da Resolução N° 002, de 17 de 
dezembro de 2012, anunciou a todos os presentes que os Senhores Francisco 
Roger Neves Aguiar e José Leorne Neto, eleitos Prefeito e Vice-Prefeito, 
respectivamente, prestariam o compromisso de posse, assim transcrito: 
"Prometo cumprir a Constituição Federal, a Estadual e a Lei Orgânica 
Municipal, observar as Leis, promover o bem geral dos munícipes e exercer o 
cargo sob inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade.". 
Atendendo às formalidades legais, o Presidente retomou a palavra e declarou 
empossado o Prefeito Municipal de Marco, Excelentíssimo Senhor Roger 
Neves Aguiar, e o Vice-Prefeito, Senhor José Leorne Neto. Sequenciando, 
usou da Palavra o Senhor Francisco Rogério Osterno Aguiar, Ex-Deputado 
Estadual e empresário, que, primeiramente, desejando saúde ao Senhor 
Francisco Osterno Neves, conhecido popularmente como Toba Osterno, Ex-
Deputado Estadual, que se encontrava enfermo, destacou sua importância 
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para o Município. Em seguida, relatando que jamais havia se afastado do 
Município, agora, que assumiria o cargo de Prefeito Municipal o Senhor Roger 
Neves Aguiar, seu filho, se sentia ainda mais ligado a Marco. Assim, por fim, 
disse ter certeza de que o Senhor Roger Neves Aguiar, de quem era 
conhecedor da personalidade firme e do compromisso com o que assumia, 
faria em Marco uma administração brilhante e condizente com a visão 
inovadora que tinha. Na sequência, usou da palavra o Senhor Aníbal Ferreira 
Gomes, que, em poucas palavras, como Deputado Federal, primeiramente 
saudando a todos os presentes, onde destacou sua admiração pela 
procedência da família Osterno, no Município, da qual faziam parte os 
Senhores Francisco Rogério Osterno Aguiar, Ex-Deputado Estadual e 
Empresário, e Roger Neves Aguiar, recém-empossado Prefeito Municipal, 
assegurou que não mediria esforços, junto à Câmara dos Deputados e ao lado 
do Deputado Estadual Manuel Duca da Silveira Neto, para apoiar o Senhor 
Roger Neves Aguiar, na Gestão que se iniciava. Sequenciando, usou da 
palavra o Senhor José Leorne Neto, Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito 
Municipal, que, cumprimentando inicialmente o Senhor Roger Neves Aguiar, 
Prefeito Municipal, o Excelentíssimo Senhor Antônio Ademar Alencar Neto, 
Presidente da Câmara Municipal, os Senhores Vereadores, as demais 
autoridades e os civis presentes, agradeceu em particular a Deus, por ter lhe 
concedido o ingresso e a vitória nas eleições de 2016, ao Senhor Ex-Deputado 
Estadual e empresário Francisco Rogério Osterno Aguiar, pelo convite e a 
força para que aceitasse tal desafio, aos senhores de diversas classes sociais, 
pelo apoio e confiança quanto à sua escolha para fazer parte da chapa do 
Senhor Roger Neves Aguiar, como Vice-Prefeito, e à população em geral, pelo 
apoio e elogio à sua pessoa. Assim, relatando a admiração pelo Senhor Roger 
Neves Aguiar, por suas capacidades administrativa e empreendedora, 
destacou, no entanto, seu conhecimento limitado quanto à gestão pública, 
porém, na ocasião, assegurando que não lhe faltava esforço para que, assim 
como as demais experiências de vida que teria tido, obtivesse êxito na sua 
atuação. Finalizando, dizendo já carregar nos ombros a responsabilidade da "fé 
pública", que lhe dava autoridade e compromisso com o que fazia, em seu dia 
a dia, como tabelião, assegurou não medir esforços para cumprir com as 
promessas de campanha, dando prioridade à Saúde e à Educação, à 
segurança pública e à moralização da gestão pública, procurando atender aos 
anseios e as necessidades da comunidade. Por fim, usou da palavra o 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Roger Neves Aguiar, recém-
empossado, que, iniciando suas palavras com os cumprimentos de praxe aos 
Senhores e Senhoras Presidente da Mesa, Vereadores eleitos para a nova 
Câmara, autoridades e Poderes Constituídos, familiares, jovens, adultos e 
crianças, presentes, agradecendo, primeiramente, ao povo de Marco, pela 
confiança em si depositada para assumir o cargo de Prefeito Municipal, bem 
como parabenizando a Câmara Municipal, recém-empossada, na pessoa do 
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Senhor Antônio Ademar Alencar Neto, Presidente, passou a tecer 
considerações sobre seu método de trabalho, destacando as mudanças que 
pretendia realizar na administração dos trabalhos públicos no Município. Assim, 
falando sobre as secretarias municipais com as quais trabalharia na nova 
Gestão, apresentando a todos os presentes os Senhores a assumirem os 
referidos cargos, destacou suas qualidades e competências, momento em que 
solicitou do Senhor Jesus Diego Armando Silva, a assumir a Secretaria 
Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, que fizesse uma 
pequena demonstração da situação financeira em que se encontrava o 
Município. Em seguida, enumerou algumas ações que pretendia desenvolver, 
as quais desenvolveria segundo os critérios contemporâneos de administração, 
citou o incentivo ao contato com a música, a transparência nos trabalhos, a 
priorização da efetividade de servidores, dentre outras. Finalizando, dizendo 
sentir-se satisfeito pela realização da missa de posse, que antecedera a 
solenidade, dirigiu agradecimentos ao Monsenhor Manuel Rômulo Rocha, 
pároco da paróquia local, de São Manuel do Marco, pelas bênçãos então 
derramadas sobre a Gestão que ora se iniciava. Prosseguindo, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente designou a mesma comissão que introduzira 
os Excelentís,mos Senhores Prefeito e Vice-Prefeito à entrada do Edifício para 
a9ompanhRtb at1 porta de saída. E, nada mais havendo a registrar, Eu, 

JJ/(. 	tY/JL/\ 	, Socorrsterno Neves (Primeira 
cretária/, lavrei a  presente ata, que vai aC~inada  elo PresidenteØaCâr
feito Municip, Vice-Prefeito e demaisVeador  

.oger Neves Ag.jiar - Prefeito Municipal: . 

Tosé Leorne Neto - Vice-Prefeito: 
Antônio Ademar Alencar 	- 	 " enteS 
Francisco Robério Vasconcelos - Vice-Presidn 
Socorro Osterno Neves - Primeira Secretári . 

Iná Maria Macêdo Osterno: - Segunda Se re ana 
Edilson dos Santos Vasconcelos: 
Edmilson Leocádio Sampaio: 	 t 
José Erasmo  Ramos ~qwes: 
João Batista Viana: 
Manuel Fredney Ri 
Renê Osterno Rios 
Rusemberg  uimar es: 

PUBLICAÇÃO 
Nesta data foi publicado ',  

o(a) 3±0JJ 	que se ve. 

Maco- CE O / L /2O L1- 

(,ESPONS,EL PELA PUBUCA( 
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