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Ata da Audiência Pública para exposição e debate da atual situação da
Segurança Pública no Município de Marco, convocada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente Antônio Ademar Alencar Neto, por
meio de Edital de Convocação nº 001/2017, de 24 de fevereiro de 2017, em
atendimento ao Requerimento nº 009/2017, de 15 de fevereiro de 2017, de
autoria do Senhor Vereador Rusemberg Gomes Guimarães.

Aos 07 (sete) dias do mês de março, do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às
10h00min (dez) horas, no Plenário Geraldo Bastos Osterno, por meio de Edital
de Convocação nº 001/2017, de 24 de fevereiro de 2017, em atendimento ao
Requerimento nº 009/2017, datado de 15 de fevereiro de 2017, de autoria do
Senhor Vereador Rusemberg Gomes Guimarães, aprovado pelo Plenário da
Câmara Municipal de Marco em Sessão Ordinária realizada no dia 21 de
fevereiro de 2017, foi realizada a Audiência Pública de exposição e debate da
atual situação da Segurança Pública em Marco, com a participação de
representantes de órgãos de segurança pública na região norte do Estado, no
Vale do Acaraú e no Município e da sociedade civil. Serviu-se como Mestre de
Cerimônias a Senhorita Maria José Vasconcelos – Chefe de Gabinete da
Presidência da Câmara Municipal de Marco. Foi proferida a leitura da
passagem do livro bíblico Eclesiástico 2, 07-18, pela servidora Alexandra Maria
Rocha Carneiro. Prosseguindo, a Senhorita Mestre de Cerimônias anunciou a
presença do Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo, para
presidir a Sessão. Em seguida, a Mestre de Cerimônias convidou para
comporem a Mesa as seguintes personalidades: Senhor Francisco Robério
Vasconcelos, Vice-Presidente do Poder Legislativo Municipal; Senhor Sandro
Reubem Osterno Morão, Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal,
representando-o; Excelentíssimo Senhor José Leorne Rios, Vice-Prefeito
Municipal; Senhora Maria Socorro Vasconcelos, Presidente do Conselho
Pastoral da Paróquia de São Manuel de Marco, representando o Reverendo
Sacerdote Raimundo Nonato Timbó de Paiva, Pároco da referida Paróquia;
Coronel Júlio Rocha Aquino, Comandante do Comando de Policia do Interior
Norte, representando o Senhor Doutor André Costa, Secretário de Segurança
e Defesa Social do Estado, e o Senhor Coronel Ronaldo Viana, Comandante
Geral da Polícia Militar do Ceará; Senhora Socorro Portela, Delegada Regional
de Acaraú; e, Senhor Major Cláudio Sérgio Gomes de Mesquita, Comandante
da 3ª CIA do 11º BPM de Acaraú. Contamos também com a participação do
Senhor Everton José Pesse, Delegado do Departamento Policial de Bela
Cruz/Marco, do Senhor Eliel Ferreira Pessoa Júnior, Gerente da Agência do
Banco do Brasil de Marco, do Senhor George Henrique Oliveira Costa, Gerente
Geral da Agência da Caixa Econômica Federal de Marco, do Senhor Lindomar
Carvalho, Subtenente do Destacamento Policial de Marco, e de alguns civis.
Prosseguindo, a Mestre de Cerimônias convidou os demais Vereadores para
tomarem assento em seus lugares, chamando-os nominalmente: Socorro
Osterno Neves, Primeira Secretária; Iná Maria Macêdo Osterno, Segunda
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Secretária; Edilson dos Santos Vasconcelos; Edmilson Leocádio Sampaio;
João Batista Viana; José Erasmo Ramos Soares, Manuel Fredney Rios; René
Osterno Rios; e, Rusemberg Gomes Guimarães. Foi entoado o Hino Nacional
Brasileiro - Poema de Joaquim Osório Duque Estrada e Música de Francisco
Manuel da Silva. Em seguida, a Servidora Alexandra Maria Rocha Carneiro
proferiu a leitura do Requerimento nº 009/2017, de 15 de fevereiro de 2017, de
autoria do Senhor Vereador Rusemberg Gomes Guimarães, e a Servidora
Maria Zilda Teófilo Neta fez a leitura de um texto sobre Segurança Pública.
Sequenciando, o Excelentíssimo Senhor Presidente abriu a Audiência,
invocando a proteção e as bênçãos de Deus sobre os trabalhos desta Casa
Legislativa, fazendo, em seguida, os cumprimentos de praxe, e teceu
considerações iniciais, falando dos objetivos da Câmara Municipal com sua
realização, de explanação e debate da atual situação da segurança pública de
nosso Município, com a finalidade de inquirir as autoridades presentes sobre o
tema, visando, com a incorporação de novas ideias para as políticas públicas
de segurança na sede e no campo, soluções práticas e o acesso de órgãos,
instituições e sociedade civil às informações básicas do quadro de
criminalidade no Município e na região. Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor
Presidente, nos termos do Art. 92, § 2º, do RI, concedeu o espaço de 00:05min
(cinco minutos) para cada membro da Mesa, para, se assim desejasse, fazer
suas considerações iniciais. Na oportunidade, houve os seguintes
pronunciamentos por parte dos convidados: Comandante do Comando de
Policiamento Interior Norte, Coronel Júlio Rocha Aquino: Atribuiu parte do
problema da segurança pública na sociedade atual à estrutura da família e à
falta de confiança no trabalho da polícia, e à falta de informação nas escolas
sobre a atuação da polícia, fazendo com que a população muitas vezes tivesse
como heróis os bandidos. Também disse da necessidade de a população fazer
sua parte, praticando a sociabilidade no dia a dia e se disponibilizou a receber
as críticas e sugestões em prol do melhoramento de seu trabalho junto ao
Município, tentando encontrar soluções. Delegada de Polícia do
Departamento da Polícia Militar de Acaraú-Ceará - Socorro Portela:
Parabenizando o Vereador Rusemberg Guimarães, pela autoria do
Requerimento que solicitava a realização da audiência pública, destacou o fato
de Marco, apresentando cerca de trinta mil habitantes, ter tido nos últimos dias
seis homicídios registrados em um período menor que um mês, se
comprometendo, em seguida, a tentar, junto ao Delegado responsável pelo
Município, procurar soluções para a diminuição do índice. Major Cláudio
Sérgio Gomes de Mesquita, Comandante da 3ª Cia do 11º BPM Acaraú:
Dizendo estar impressionado com o índice de criminalidade em Marco,
destacando os seis homicídios ocorridos em menos de um mês, em fevereiro,
disse, entretanto, que a população não ajudava à polícia e os juízes e
promotores, por questões legais, muitas vezes os punham em liberdade. Por
fim, parabenizou a Câmara Municipal, pela realização da audiência pública,
falando da necessidade de prédios bem estruturados em Marco para
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permanência dos policiais em serviço no Município, bem como a necessidade
de melhor iluminação nas ruas da cidade, para uma melhor atuação da polícia.
Vice-Prefeito José Leorne Neto: Disse concordar com o Coronel Júlio Aquino
sobre a importância da estruturação das famílias para uma sociedade melhor a
necessidade maior valorização do trabalho da polícia, dizendo acreditar que em
breve o Poder Executivo procuraria por soluções para maior apoio ao seu
trabalho em Marco. Também falou da importância de a sociedade ter
proximidade com Deus e de a população manter a polícia informada sobre as
ocorrências. Por fim, informou que estavam nos planos da atual Gestão criar
em Marco uma delegacia de polícia modelo bem como o melhoramento da
iluminação pública. Senhora Maria Socorro Vasconcelos, Presidente do
Conselho Paroquial da Paróquia de São Manuel de Marco, representando
a Igreja Católica: Em poucas palavras, disse que a Igreja Católica unia-se à
comunidade e à Câmara Municipal de Marco, em prol da busca por soluções
para o melhoramento da segurança pública no Município, acrescentando que a
mesma via como empecilhos para uma sociedade mais segura a falta de amor
ao próximo e de temor a Deus, além da necessidade de melhor estrutura
familiar. Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal, Sandro Reubem Osterno
Mourão: Informou que o Prefeito Municipal, Roger Neves Aguiar já havia
convocado seis pessoas que compunham a guarda municipal, tendo, cinco, já
sido empossados, e que após a liquidação de algumas pendências financeiras
esse número aumentaria. Também informou que a cadeia pública local já havia
sido visitada pela Administração Municipal, que estaria procurando por meios
de realizar em seu prédio uma reforma. Delegado de Polícia de Bela Cruz e
Marco, Everton José Pesse: Em breves palavras, disse identificar como
fatores dificultosos para um bom trabalho de segurança pública em Marco a
falta de uma delegacia de polícia civil, em meio à demanda existente, o que
atrapalharia o andamento dos boletins de ocorrência e dos inquéritos
instaurados, para que as investigações corressem de forma rápida e eficiente.
Também mencionou que a quantidade de policiais da Polícia Civil era
ineficiente para as operações e informou que, mesmo em meio às dificuldades
apresentadas, já estavam decretadas as prisões de três membros de facções
criminosas envolvidas com tráfico de drogas ilícitas e responsáveis por
homicídios ocorridos nos primeiros dias de fevereiro do ano de 2017 no
Município. Sequenciando, o Excelentíssimo Senhor Presidente concedeu o
espaço de 00:20min (vinte minutos) para os expositores, os Senhores
Rusembeng Gomes Guimarães, membro da Comissão de Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas, e, José Erasmo Ramos Soares, Presidente
da Comissão de Educação, Saúde, Esporte e Assistência Social e da Infância e
da Juventude, para fazerem suas explanações sobre a situação da Segurança
Pública no Município de Marco. Vereador Rusemberg Gomes Guimarães –
autor do Requerimento de realização da Audiência Pública: Lamentando a
ausência do Poder Judiciário na audiência, fez a leitura de um texto de sua
autoria sobre o Brasil e suas características de honestidade e prosperidade.
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Em seguida, lamentando pela situação da segurança pública em Marco, nas
zonas urbana e rural, solicitou dos comandantes da Polícia Militar e da Polícia
Civil responsáveis por Marco presentes à audiência, os Senhores Comandante
do Comando de Policiamento Interior Norte, Coronel Júlio Rocha Aquino, Major
Cláudio Sérgio e Subtenente da Polícia Civil Local Lindomar Carvalho, se
esforçassem ao máximo no sentido de enviar mais reforço à segurança do
Município, acrescentando que era de grande importância a divulgação dos
meios de denúncia para a população. Vereador José Erasmo Ramos Soares:
Afirmando que o objetivo da audiência era o estabelecimento de estratégicas,
com as discursões e ideias apresentadas em prol do melhoramento do quadro
de segurança pública de Marco, elogiou o destacamento policial local,
destacando a competência dos policiais, o Coronel Júlio Aquino, pelo apoio ao
Major Sérgio no trabalho realizado na região do Vale do Acaraú. Em seguida,
atribuiu a violência observada na região a desestrutura familiar decorrente da
escassez de oferta de empregos e lamentou que houvesse poucos policiais da
polícia civil no Município, que dificultava os trabalhos de investigação,
lembrando que alguns desses servidores haviam sido deslocados para outros
municípios por conta da existência da Ronda de Ações Intensivas e Ostensivas
– RAIO da polícia militar, que os convocava. Na ocasião, mencionou que a
zona rural do Município estava presenciando muitos roubos, momento em que
solicitou do Coronel Júlio Aquino o envio do Comando Tático Rural - COTAR
para Marco, como forma de amenizar a situação, e propôs ao Senhor Chefe de
Gabinete do Prefeito Municipal que houvesse urgência quanto à atuação da
guarda municipal, que, embora não tivesse poder de polícia, a ajudaria no
trabalho de prevenção, bem quanto ao melhoramento das condições de
alojamento dos policiais no destacamento policial local, o qual defendeu que
deveria funcionar ao lado de uma cadeia pública, lamentando que o
departamento de polícia militar destinado a Marco ainda não tivesse chegado
ao Município, uma vez que no Destacamento Policial atuante era dificultoso o
trabalho da polícia, já que os bandidos monitoravam suas ações por meio de
comunicação via telefones celulares quando aqueles se encontravam em
operações da polícia. Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente, nos
termos do Art. 92, § 3º, do RI, concedeu espaço de 03 (três) minutos para cada
Vereador, para, se assim desejasse, formular suas perguntas, havendo 03
(três) minutos para réplica. Vereador João Batista Viana: Em breve fala, disse
atribuir o quadro de insegurança no Município de Marco e nas demais
sociedades principalmente ao disposto pelas leis que regiam o País, já que
uma vez que não podiam trabalhar até os dezoito anos de idade, muitos
jovens, em meio à ociosidade e à impossibilidade de os pais os obrigarem a
trabalhar, com a ociosidade e a necessidade de aquisição de bens que não
estavam ao seu alcance, ingressavam no crime, momento em que indagou do
Coronel Júlio Aquino como se poderia, de imediato, em relação a esse quadro
de violência, melhorar as condições da segurança pública em Marco.
Comandante do Comando de Policiamento Interior Norte, Coronel Júlio
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Rocha Aquino: Iniciando suas palavras, informou que em recente reunião
entre alguns prefeitos da região do Vale do Acaraú, os Deputados Federal e
Estadual Aníbal Gomes e Manuel Duca da Silveira Neto, respectivamente, e o
Senhor Governador do Estado, em que Marco havia sido representado, se
havia entrado em consenso quanto à aplicação de um projeto de iniciativa do
Prefeito Municipal de Marco, Roger Neves Aguiar, simples e exequível para a
região, que era basicamente o monitoramento por câmeras nas saídas das
cidades vizinhas, como forma de dificultar a fuga de criminosos, além da
atuação efetiva da guarda municipal e do destacamento policial local. Também
lembrou que a polícia militar estava sempre atuando no Município, inclusive a
pedido do Prefeito Municipal, com o envio de viaturas do Comando de
Policiamento do Interior - CPI, momento em que lembrou a todos que a polícia
enfrentava problemas quanto à quantidade de policiais disponíveis para as
regiões em que atuavam em todo o Ceará, por ser insuficiente. Vereador João
Batista Viana: Indagou do Coronel Júlio Aquino se havia alguma ação
imediata da polícia militar a ser concretizada em prol da mudança do quadro de
criminalidade em Marco, na ocasião expondo sua opinião de que os pais
deveriam ter mais autonomia sobre as ações dos filhos, acrescentando que
percebia que as leis vigentes no País dificultavam essa atuação, com o que
disse não concordar, por ser mais um fator de contribuição para o aumento da
criminalidade. Comandante do Comando de Policiamento Interior Norte,
Coronel Júlio Rocha Aquino: Respondeu à pergunta do Vereador explicando
que já vinha fazendo o que podia quanto ao envio de apoio à polícia civil em
Marco, mas que atuava por mais municípios e que as demandas de todos eram
grandes perante o número de policiais de que dispunha. Vereador Erasmo
Ramos Soares: Indagou do Senhor Delegado Everton Pesse se, uma vez que
havia facções criminosas em Marco, existia algum plano de atuação ou força-
tarefa da polícia civil local em prol do combate às mesmas. Delegado Everton
José Pesse, responsável por Bela Cruz e Marco: Confirmou que estava nos
planos da polícia civil atuar com o objetivo primordial de enfraquecer as ações
de facções criminosas existentes em Marco, lembrando, porém, que havia
dificuldade de tal operação, uma vez que quando se tratava de crimes
relacionados ao tráfico de drogas a população, por medo, não ajudava
efetivamente a polícia nas investigações. Por fim, informou que estavam para
ocorrer as prisões de alguns indivíduos ligados a tais facções em Marco, os
quais envolvidos numa série de assassinatos ocorridos no mês de fevereiro no
Município. Vereador Edilson dos Santos Vasconcelos: Indagou do Senhor
Coronel Júlio Aquino, no momento afirmando que o consumo de drogas ilícitas
era grande nos distritos de Panacuí e Mocambo, se o mesmo tinha algum
plano de ação no sentido de mudar tal realidade junto à Câmara Municipal.
Comandante do Comando de Policiamento Interior Norte, Coronel Júlio
Rocha Aquino: Disse estar, o compromisso, então, firmado, indicando como
meio para a parceria entre a polícia a Câmara Municipal a criação de uma
ouvidoria a receber informações da população úteis à polícia. Vereador René
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Osterno Rios: Perguntou ao Senhor Coronel Júlio Aquino se havia
possibilidade de reversão do quadro de violência nas zonas urbana e se
poderia haver maior atuação da polícia na zona rural, principalmente nos
distrito de Panacuí e Mocambo e na localidade de Feijão Bravo. Comandante
do Comando de Policiamento Interior Norte, Coronel Júlio Rocha Aquino,
representando: Respondeu que no momento o que poderia ser feito era a
otimização dos meios disponíveis em prol da circulação de informações entre a
população e a polícia. Vereador Rusemberg Gomes Guimarães:
agradecendo ao Coronel Júlio Aquino por ter se prontificado em enviar em
breve o Comando de Policiamento do Interior para Marco - CPI, solicitou que o
mesmo se esforçasse no sentido de enviar, ainda, o Comando Tático Rural -
COTAR, bem como pelo menos alguns dos policiais da Ronda de Ações
Intensivas e Ostensivas - RAIO, dizendo acatar sua ideia de criação de uma
ouvidoria na Câmara Municipal destinada a colher informação para a polícia.
Comandante do Comando de Policiamento Interior Norte, Coronel Júlio
Rocha Aquino: Dizendo acatar os pedidos do Vereador Rusemberg
Guimarães, ressaltou, porém, que tinha de agir conforme as leis, não podendo
atuar de forma radical, por ser perigoso para a polícia. Excelentíssimo Senhor
Presidente Antônio Ademar Alencar Neto: Também indagou do Comandante
se havia possibilidade de Marco receber a visita do serviço de inteligência da
polícia, para se ter mais informações para passar ao policiamento que viesse
ao Município. Comandante do Comando de Policiamento Interior Norte,
Coronel Júlio Rocha Aquino: Em resposta, o Comandante disse que já foram
feitas visitas e mapeamentos, mas que se tratava de assunto de sigilo da
polícia, momento em que parabenizou o Delegado Everton José Pesse,
responsável por Marco, pela atuação que tinha junto à polícia civil local.
Sequenciando, o Excelentíssimo Senhor Presidente, nos termos do § 4º, do
Art. 92, do RI, concedeu 03 (três) minutos para os demais presentes
formularem suas perguntas. Gerente Geral da Agência do Banco do Brasil
em Marco, Eliel Ferreira Pessoa Júnior: Falando sobre assalto ocorrido à
agência do Banco do Brasil de Marco recentemente e da criminalidade nos
bairros da cidade, disse que tais ocorrências enfraqueciam a economia do
Município, o que contribuía para piora do quadro de violência. Assim,
informando que para apoio por parte do Banco do Brasil à luta contra a
criminalidade em Marco, se precisaria da existência de um conselho municipal
de segurança pública, momento em que indagou a todos da viabilidade de
criação do conselho em Marco. Excelentíssimo Senhor Presidente Antônio
Ademar Alencar Neto: Respondendo à pergunta do Senhor Eliel, disse que
após o assalto à agência, havia procurado saber sobre a existência desse
conselho em Marco, acatando, assim, a ideia, e afirmando que a Câmara
Municipal se esforçaria, junto ao Poder Executivo e à sociedade civil, no
sentido de proporcionar a criação do referido conselho. Carlos Cezar E.
Belúsio, Presidente da Associação dos Moradores do Distrito de
Mosquito (Itapipoca-Ceará): Indagou do Senhor Coronel Júlio Aquino das

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.cmm.ce.gov.br/
http://www.pdfdesk.com


CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO
ESTADO DO CEARÁ

Rua Rios, S/N – Centro – CEP: 62.560-000 – CNPJ: 03.855.618/0001-21 – Fone: (88) 3664-1951
MARCO – CEARÁ

Site: www.cmm.ce.gov.br / Email: ouvidoria@cmm.ce.gov.br

perspectivas que poder-se-ia criar com relação à segurança pública na região
norte do Estado, principalmente no que dizia respeito ao tráfico de drogas.
Comandante do Comando de Policiamento Interior Norte, Coronel Júlio
Rocha Aquino: Respondeu que com a audiência já se tinha apresentado
grandes ideias, como a criação de uma ouvidoria para denúncias de crimes, do
conselho de segurança do Município e de um serviço de inteligência, além da
reforma do destacamento policial local, devendo, a partir de então, serem
estruturados esses meios. Cidadão Luiz Gonzaga Ferreira: Disse perceber
que a causa maior do grau de violência observado em Marco era a falta de
amor ao próximo, e que tal situação demandava a união dos poderes públicos
do Município, para que houvesse mudança. Também classificou a ausência de
um Conselho de Segurança Pública em Marco como algo vergonhoso.
Cidadão José Cláudio Vasconcelos: Disse perceber que faltava prevenção
em nossa sociedade para a criminalidade uma vez que os poderes públicos
não davam a devida importância a projetos sociais em nossa sociedade e
indagou do Senhor Vice-Prefeito se havia algum projeto para as áreas de
cultura e desporto a serem executados em Marco com o fim de minimizar os
índices de criminalidade. Vice-Prefeito José Leorne Neto: Em resposta,
informou que durante a campanha eleitoral passada sua chapa havia
apresentado quatro propostas imediatas à população de Marco: focos na
Saúde, na Educação, na Segurança Pública e na moralização pública, mas que
o Senhor Prefeito Municipal não havia excluído, com isso, o interesse da
criação de projetos sociais para melhoramento do espaço público, dos meios
de entretenimento sociais e da instrução da população pela Educação. Ex-
Vereador, cidadão Joaquim Tabosa Ferreira: Em breve pronunciamento,
lamentou a ausência do Poder Judiciário na audiência, uma vez que tinha a
intenção de indaga-lo sobre as causas da violência em Marco, momento em
que destacou que um dos fatores do aumento acelerado da criminalidade no
Brasil e no Município de Marco era a falta de amor a Deus. Ex-Vereador,
cidadão Francisco José Cordeiro: Elogiando as polícias civil e militar, pelo
trabalho que realizavam no Estado e no Município, sugeriu ao Senhor Vice-
Prefeito e ao Senhor Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal a criação em
Marco de um programa existente em vários municípios caracterizados como
bons modelos quanto à segurança pública, do Governo do Estado, chamado
Ceará Pacífico, que já havia conseguido, desde a criação, em 2012, reduzir em
11% (onze por cento) a criminalidade em todo o Estado, disponibilizando-se, no
momento, a colaborar com a criação, como membro da sociedade civil. Chefe
de Gabinete do Prefeito Municipal Sandro Reubem Osterno Mourão: Em
resposta, ao Vereador Rusemberg Guimarães, informou que o Poder Executivo
recebera o Município com situação difícil quanto à iluminação pública, o que
demanda um pouco de tempo para regularização, e, dirigindo-se ao Senhor
Cláudio, do Bairro Barro Vermelho, convidou-lhe a dirigir-se ao Gabinete do
Prefeito, para apresentação de suas propostas. Já, em resposta ao Ex-
Vereador Francisco José Cordeiro, informou que, assim como havia dito o
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Coronel Júlio Aquino, o Senhor Prefeito Municipal estava sempre a procura-lo
quanto às questões de segurança pública de Marco. Finalizando, disse que
quanto à criação do Conselho Municipal de Segurança Pública, o Poder
Executivo estava disposto a conversar com os Vereadores sobre tal
possibilidade, assegurando, no momento, que em breve, certamente, sairiam
os resultados. Por fim, o Excelentíssimo Senhor Presidente Antônio Ademar
Alencar Neto, manifestando satisfação pelo debate que havia acontecido, com
a participação de todos os convidados, disse estar certo de que como
consequência das discussões e das informações e ideias apresentadas, se
teria no Município um leque de possibilidades de melhoramento do quadro de
criminalidade, momento em que parabenizou o vereador autor do
Requerimento que solicitava a realização da audiência pública, Rusemberg
Guimarães, bem como toda a Casa Legislativa, por ter sido favorável à
aprovação da matéria. Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor
Presidente, nos termos regimentais, declarou encerrada a Audiência Pública.
Assim, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim,
________________________________ (Socorro Osterno Neves), Primeira
Secretária, que secretariei a presente Audiência Pública, e pelo Senhor
Presidente. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 07 de março
de 2017.
Antônio Ademar Alencar Neto – Presidente:
Socorro Osterno Neves – Primeira Secretária:
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