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ATA DA 4ª (QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª (PRIMEIRA) SESSÃO
LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO – CEARÁ.

Aos 07 (sete) dias do mês de março do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às
17h00 (dezessete) horas, no Plenário Geraldo Bastos Osterno, na Rua Rios,
S/N, conforme Portaria nº 017/2017, de 02 de março de 2017, realizou-se a 4ª
(quarta) Sessão Ordinária da 1ª (primeira) Sessão Legislativa, sob a
presidência do Excelentíssimo Senhor Presidente Antônio Ademar Alencar
Neto e secretariada pela Senhora Primeira Secretária Socorro Osterno Neves.
Chegada a hora regimental, o Excelentíssimo Senhor Presidente autorizou a
Senhora Primeira Secretária a fazer a chamada dos Senhores Vereadores.
Estiveram presentes os seguintes Vereadores: Antônio Ademar Alencar Neto,
Presidente; Francisco Robério Vasconcelos, Vice-Presidente; Socorro Osterno
Neves, Primeira Secretária; Iná Maria Macêdo Osterno, Segunda 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. Contamos também com a participação de
alguns munícipes. Por ocasião do Dia Internacional da Mulher, a ocorrer no dia
08 do corente, foi proferida a leitura de um poema pela Servidora Maria Zilda
Teófilo Neta em homenagem às mulheres. Constatado quórum regimental, o
Excelentíssimo Senhor Presidente abriu a sessão, invocando a proteção e as
bênçãos de Deus sobre os trabalhos desta Casa Legislativa. Em seguida,
solicitou da Senhora Primeira Secretária que proferisse a leitura da ata da
sessão anterior, que, após lida, feita a verificação de quórum e constatada a
presença da maioria absoluta dos membros da Câmara, foi submetida pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente à discussão e votação do Plenário, sendo
aprovada e assinada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente e pela Senhora
Primeira Secretária. Sequenciando, o Excelentíssimo Senhor Presidente,
verificando quórum regimental para dar prosseguimento aos trabalhos, iniciou o
Pequeno Expediente, ordenando a Senhora Primeira Secretária a dar
conhecimento ao Plenário de todas as matérias que deram entrada na Casa,
em virtude da inexistência de correspondências. Na oportunidade, a Senhora
Primeira Secretária leu as seguintes proposições: Mensagem nº 008/Projeto de
Lei nº 008/2017, de 02 de março de 2017, de autoria do Poder Executivo, que
altera a redação do Art. 1º da Lei 135/2014, para fins de correção de erro
material, protocolizada sob o nº 937/17, em 03.03.17; Moção de Aplauso nº
01/2017, de 02 de março de 2017, de autoria da Mesa Diretora do Poder
Legislativo Municipal, solicitando registro em Ata desta Casa Legislativa de
Moção de Aplauso pela recente nomeação a Pároco da Paróquia de São
Manuel do Marco ao Reverendo Padre Raimundo Nonato Timbó de Paiva,
recebida por Sua Reverendíssima Dom José Vasconcelos, Bispo da Diocese
de Sobral, em Marco, no dia 23 de fevereiro de 2017, protocolizada sob o nº
938/17, em 03.03.17; Moção de Aplauso nº 02/2017, 02 de março de 2017, de
autoria da Mesa Diretora do Poder Legislativo Municipal, solicitamos registro
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em Ata desta Casa Legislativa de Moção de Aplauso pelo aniversário de
cinquenta anos de fundação da E.E.F. Manuel Osterno Silva em Marco,
ocorrido em 02 (dois) de março de 2017, protocolizada sob o nº 939/17, em
03.03.17; Moção de Aplauso nº 03/2017, de 03 de março de 2017, de autoria
da Senhora Vereadora Socorro Osterno Neves e apoio dos Senhores
Vereadores Antônio Ademar Alencar Neto, Francisco Robério Vasconcelos e
Manuel Fredney Rios, solicitando registro em Ata desta Casa Legislativa de
Moção de Aplauso pelo trabalho de articulação e organização da posse ao
posto de Pároco do Padre Raimundo Nonato Timbó de Paiva junto à Paróquia
de São Manuel do Marco, no dia 23 (vinte e três) de fevereiro de 2017,
desenvolvido pela Senhora Maria Socorro Vasconcelos, Presidente do
Conselho Pastoral Paroquial, protocolizada sob o nº 942/17, em 07.03.17; e,
Indicação nº 001/2017, de 03 de março de 2017, de autoria do Senhor
Vereador Rusemberg Gomes Guimarães, indicando ao Chefe do Poder
Executivo Municipal o envio de Projeto de Lei Municipal criando a Ouvidoria da
Prefeitura Municipal, a conter, ainda, endereço eletrônico, protocolizada sob o
nº 944/17, em 07.03.17. Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente
encaminhou o Projeto de Lei nº 008/2017, de 02 de março de 2017, para
analise das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e Educação, Saúde,
Esporte, Assistência Social e da Infância e da Juventude, para emissão de
Parecer conjunto, e, nos termos do Art. 132, do RI, despachou as Moções de
Aplauso nos 01, 02 e 03 à pauta de Ordem do Dia da Sessão Ordinária
seguinte, e, a Indicação, ao Órgão competente. Sequenciando, o
Excelentíssimo Senhor Presidente iniciou o Grande Expediente, convocando
os Senhores Vereadores e Vereadoras inscritos por ordem de chegada para
uso da palavra na tribuna, conforme determina o Art. 86, do RI: Senhor
Vereador Rusemberg Gomes Guimarães: Agradecendo a todos os
Vereadores, pela participação na Audiência Pública ocorrida pela manhã no
Plenário da Câmara Municipal, em que se expôs e debateu acerca da situação
atual da segurança pública no Município, classificou-a como proveitosa, e
lembrou a todos que os Vereadores assumiam, com a realização da mesma, o
compromisso de tentar resolver o problema da segurança pública em Marco,
tendo, o Batalhão da Polícia Militar, também se comprometido a fazer sua
parte. Lembrou ainda que se havia chegado ao consenso de criação de um
canal de comunicação entre a população e a polícia local, onde se havia
mencionando a possibilidade de utilização da Ouvidoria da Câmara Municipal
para esse fim. No momento, em aparte, o Vereador Erasmo Soares disse não
concordar que se envolvesse o trabalho de segurança pública com os serviços
do Poder Legislativo Municipal, alegando que tal ação poderia ser perigosa
para com o Ouvidor, que receberia as denúncias. Retomando a palavra,
agradecendo ao Vereador Erasmo Soares, pelo aparte, o Vereador Rusemberg
Guimarães apresentou, então, como possível solução, a criação de um perfil no
aplicativo de telefone celular Whatsapp para a polícia local, a receber pela
população das zonas urbana e rural as referidas denúncias. Senhor Vereador
Erasmo Ramos Soares: Iniciando suas palavras manifestando elogio ao
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Sindicato dos Servidores de Marco – SINDMARCO, que teria conquistado nos
anos de 2015 e 2016 o fim do nepotismo em Marco, a concessão de terça
parte de seus salários aos professores, para planejamento de aulas, e a
realização de um concurso público, falando sobre a lotação dos classificados
no concurso público realizado em pouco tempo pela Prefeitura Municipal,
informou que entre os classificados para o cargo de Gari, havia residentes nos
distritos de Panacuí e Mocambo, bem como que os que moravam em
Mocambo, sendo os primeiros classificados, por ordem da Senhora Venevieva
Ribeiro, que organizava o trabalho de limpeza no Município, estavam tendo
vantagem perante os de Panacuí quanto aos locais de lotação, podendo fazer
suas escolhas, ficando, o restante dos classificados, dependente do restante
das vagas, para determinação de seus locais de trabalho, com o que disse não
concordar, uma vez que entre estes havia ainda cidadãos dos dois distritos, e
que seria muito desgastante para os mesmos exercer a função na sede ou em
outro local também distante das áreas onde residiam. Na oportunidade, em
aparte, o Vereador João Batista Viana disse que o mesmo tinha a competência
da confecção de um Requerimento solicitando o comparecimento de um
responsável pelo problema em Sessão Ordinária na Câmara Municipal, para
que se pudesse ter melhores resultados quanto à resolução do problema,
acrescentando que se a população estivesse sendo prejudicada por atos da
Administração atual, era dever dos Vereadores tentar solucionar o problema.
Em resposta, o Vereador Erasmo Soares disse que não estava falando de
erros da Administração atual, mas se referia às conquistas do SINDMARCO e
estava indignado por ter tomado conhecimento de que em reunião com
pessoas inocentes, um cidadão em Marco informava às mesmas que sua
pessoa estava articulando a perda de emprego de algumas pessoas no
Município, momento em que, defendendo-se, disse que não tinha tal poder. Em
aparte, o Vereador Rusemberg Guimarães, parabenizando o Vereador João
Batista, pelo posicionamento, indagou do Vereador Robério Vasconcelos se
estava realmente havendo aquele caso no Distrito de Panacuí, uma vez que o
mesmo residia lá. Em resposta, o Vereador Robério Vasconcelos confirmou a
informação e acrescentou que vinha procurando por soluções para o caso, por
entender que os residentes em Panacuí também deveriam ser lotado no
Distrito. Na oportunidade, a Vereadora Iná Osterno, em aparte, disse que uma
solução para o caso seria deixar que os lotados em Panacuí continuassem lá e
observar a quantidade necessária para Mocambo, devendo, o restante, ser
lotado em outros locais. Em seguida, usou de aparte na fala do Vereador
Erasmo Soares, ainda, o Excelentíssimo Senhor Presidente, Antônio Ademar
Alencar Neto, que sugeriu que se pedisse esclarecimento ao Secretário
responsável pela área de atuação dos Garis, para que se pudesse ter maiores
informações sobre o que vinha acontecendo, defendendo que se a prioridade
na ordem de lotação era a dos primeiros classificados, se teria que obedecer a
esse critério e finalizou sua fala dizendo que o Vereador poderia dar entrada do
então Requerimento na Casa. Assim, o Vereador Erasmo Soares, agradecendo
a todos, pelas colaborações, finalizou seu discurso. Senhora Vereadora
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Socorro Osterno Neves: Falando da satisfação que sentia pela presença
quase unânime dos Vereadores no 1° Encontro de Comércio e Serviço de
Marco, realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
parabenizou-os pela responsabilidade e interesse social, além da confiança
para com a Administração que se iniciava, acrescentando que o encontro havia
deixado subsídios para a formatação de um trabalho participativo de políticas
públicas em Marco, devendo, posteriormente, haver um encontro entre os
agricultores do Município e aquela Secretaria. Em seguida, parabenizou o
Senhor Prefeito Municipal, Roger Neves Aguiar, por ter, ao lado do Senhor
Presidente Antônio Alencar, o Senhor Deputado Federal Aníbal Gomes e o
Ministro da Integração Nacional em Brasília tratado da agricultura de Marco.
Também, parabenizou e emitiu agradecimentos ao atual quadro de
funcionários da E. E. F. Manuel Osterno Silva, bem como os passados, pelos
cinquenta anos de atuação em Marco, completados no dia 02 (dois) de março
do corrente ano. Por fim, deu boas vindas ao Padre Raimundo Nonato Timbó
de Paiva, atual pároco da Paróquia de São Manuel do Marco, desejando que
Deus lhe concedesse a sabedoria necessária para a boa condução de nossa
comunidade na fé cristã, e enalteceu a importância da Audiência Pública
realizada pela manhã no Plenário Geraldo Bastos Osterno, acerca da
segurança pública de Marco, parabenizando o Vereador Rusemberg
Guimarães, pela iniciativa, e elogiando os pronunciamentos do Coronel Júlio
Aquino, da Delgada Socorro, do Comandante Sérgio, da Senhora Socorro
Vasconcelos, representante da Igreja Católica, do Delegado Éverton Besse,
responsável por Bela Cruz e Marco, e do Senhor Vice-Prefeito, José Leorne
Neto, acrescentando que restava, então, tomar os passos seguintes em prol da
resolução do problema. Excelentíssimo Senhor Presidente Antônio Ademar
Alencar Neto: Iniciou suas palavras informando que se havia tratado, em
reunião realizada entre o Senhor Prefeito Municipal, o Senhor Deputado
Federal Aníbal Gomes, o Senhor Ministro da Integração Nacional e sua
pessoa, em Brasília, na semana anterior, a possibilidade de revitalização do
Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, ocasião em que o Senhor Ministro da
integração solicitou do Senhor Diretor do DNOCS que visitasse o Perímetro
nos primeiros dias úteis de março, para detecção do que seria prioridade em
sua revitalização, o que teria ocorrido, no segundo dia útil após o período
carnavalesco, sendo, então, que o mesmo estava confeccionando relatório a
ser entregue ao então Ministro, devendo haver, em breve, mais informações.
Informou também que em reunião realizada no dia 06 (seis) do corrente entre o
Senhor Governador do Estado, Camilo Santana, o Senhor Prefeito Municipal,
Roger Neves Aguiar, o Senhor Deputado Federal, Aníbal Gomes, o Senhor Ex-
Deputado e Empresário Rogerio Aguiar, havia-se feito promessa de
pavimentação asfáltica para a estrada que liga o Distrito de Panacuí ao de
Mocambo, assim como de construção de 60 (sessenta) poços profundos para
diversas localidades do Município. Sequenciando, falando sobre a Audiência
Pública realizada durante a manhã, na Casa, mencionou que tendo sido tratada
a possibilidade de instalação de câmeras de segurança na sede de Marco, na
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entrada e saída da Cidade, disse estar satisfeito em ter percebido que o
Coronel Júlio Aquino estava a par das reivindicações feitas pelo Senhor
Prefeito Municipal para a área de segurança pública no Município, bem como
que reconhecia que algumas ações demandavam um prazo de cerca de 60
(sessenta) dias para serem concretizadas. Também informou que o Senhor
Prefeito Municipal havia conseguido com a Senhora Socorro França, Secretária
de Justiça do Estado, para Marco, uma vistoria na cadeia pública, que seria
realizada ainda durante a semana, e o envio de três agentes penitenciários
para atuarem na mesma. Por fim, elogiou a atuação de alguns parlamentares,
pelo uso da tribuna para tratar de assuntos de grande relevância para a
comunidade, e a todos, pelas relações de respeito uns para com os outros na
Casa. Sequenciando, o Excelentíssimo Senhor Presidente, observando a
inexistência de matérias a serem discutidas e votadas na Ordem do Dia,
agradeceu a Deus, pela sua proteção, e ao público presente e aos Senhores
Vereadores, por suas participações, e convidou-os para a Sessão Ordinária a
realizar-se no dia 13 (treze) de março de 2017, em horário regimental. Em
seguida, declarou encerrada a presente sessão. Para constar, Eu,
_______________________, Socorro Osterno Neves (Primeira Secretária),
lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente. Sala das Sessões, em 07 (sete) de março
de 2017.
Antônio Ademar Alencar Neto – Presidente:
Socorro Osterno Neves – Primeira Secretária:
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