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ATA DA 5ª (QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª (PRIMEIRA) SESSÃO
LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO – CEARÁ.

Aos 13 (treze) 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, realizou-se a 5ª (quinta) 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; Edilson dos Santos
Vasconcelos; Edmilson Leocádio Sampaio; João Batista Viana; José Erasmo
Ramos Soares; Manuel Fredney Rios; René Osterno Rios; e, Rusemberg
Gomes Guimarães. Esteve ausente a Senhora Vereadora Iná Maria Macêdo
Osterno, Segunda Secretária. Contamos também com a participação de alguns
munícipes. 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 e correspondências que deram entrada na Casa.
Na oportunidade, a Senhora Primeira Secretária leu a Carta Circular nº
001/2017, oriunda do Território Litoral Extremo Oeste, solicitando a indicação
de um membro para compor o novo colegiado e contribuir na construção da
sustentabilidade da região. Prosseguindo, a Senhora Primeira secretária leu as
seguintes proposições: Moção de Aplauso nº 04/2017, de 03 de março de
2017, de autoria da Senhora Vereadora Socorro Osterno Neves e apoio dos
Senhores Vereadores Antônio Ademar Alencar Neto, Iná Maria Macêdo
Osterno e Manuel Fredney Rios, solicitando registro em Ata desta Casa
Legislativa de Moção de Aplauso pelo aniversário de quarenta anos de
fundação da E.E.M. Ricardo de Sousa Neves em Marco, ocorrido no dia 10
(dez) de março de 2017, protocolizada sob o nº 945/17, em 10.03.17; e,
Indicação nº 002/2017, de 10 de março de 2017, de autoria do Senhor
Vereador José Erasmo Ramos Soares, indicando ao Chefe do Poder Executivo
Municipal o envio de Projeto de Lei Municipal criando uma Casa de Apoio aos
marquenses em situação de tratamento de saúde em Fortaleza-Ceará,
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protocolizada sob o nº 946/17, em 10.03.17. Prosseguindo, o Excelentíssimo
Senhor Presidente, nos termos do Art. 132, do RI, despachou a Moção de
Aplauso nº 04/2017 à Pauta de Ordem do Dia da Sessão Ordinária seguinte, e,
a Indicação nº 002/2017, ao órgão competente. Em seguida, conforme
preceituado pelo § 2º, do Art. 22, também do RI, passou a direção dos
trabalhos ao Senhor Vice-Presidente Francisco Robério Vasconcelos, para que
pudesse apresentar proposições de sua autoria. O Senhor Vice-Presidente, na
direção dos trabalhos, solicitou do Senhor Vereador Antônio Ademar Alencar
Neto que fizesse a leitura da matéria de sua autoria. Na oportunidade, o
Senhor Vereador Antônio Ademar Alencar Neto leu a Indicação nº 003/2016,
de 10 de março de 2017, indicando ao Chefe do Poder Executivo Municipal o
envio de Projeto de Lei Municipal criando em Marco o Conselho Municipal de
Segurança Pública, protocolizada sob o nº 947/17, em 10.03.17. Prosseguindo,
o Senhor Vice-Presidente encaminhou a referida Indicação ao órgão
competente e, oportunamente, passou a direção dos trabalhos ao
Excelentíssimo Senhor Presidente. 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: Informando que havia visitado a Associação Beneficente Amigos
pela Vida, elogiando-a pela forma como os idosos e demais pessoas atendidas
era tratadas pela mesma, convidou a população marquense a conhecê-la
melhor. Na ocasião, em aparte, a Senhora Vereadora Socorro Osterno,
informando que o Senhor Francisco das Chagas Rios Neves, conhecido como
Chico da Mariana, atual presidente, era o maior responsável, momento em que
também elogiou-o pelo belíssimo trabalho. O Vereador Rusemberg
Guimarães, também falou da entidade, dizendo sentir-se orgulhoso pela
existência da mesma em Marco. Também em aparte, o Senhor Vereador
René Osterno Rios parabenizou o atual presidente da entidade, defendendo a
importância de a Câmara Municipal visita-la, e parabenizou a Vereadora
Socorro Osterno, pelas palavras. Retomando a palavra, o Vereador
Rusemberg Guimarães, então, convidou a todos, parlamentares e civis, a se
engajarem em conhecer melhor o trabalho da Casa de Caridade O Bom
Samaritano, na oportunidade solicitando da presidência que, no seu alcance,
convidasse o Senhor prefeito Municipal e a Secretaria Municipal de Ação Social
a conhecer a entidade. Na sequência, lembrando a realização de audiência
pública na Câmara Municipal no dia 07 (sete) sobre a segurança pública em
Marco, parabenizou a polícia civil e a polícia militar que atuavam em Marco,
pela recente apreensão de membros de uma quadrilha do crime no Município.
Em seguida, falou sobre a iminência de fechamento do Tribunal de Contas dos
Municípios do Ceará – TCM-CE, mencionando que vinham sendo cortados
recursos do órgão, sendo, assim, que provavelmente o mesmo não prestaria
mais todos os serviços de sua competência, na oportunidade sugerindo à
presidência da Câmara que solicitasse, então, do Poder Executivo, envio em
tempo hábil de informativos e editais de licitação, para apreciação e publicidade
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por parte dos Vereadores, indicando, o Excelentíssimo Senhor Presidente,
que o Vereador apresentasse, então, Requerimento à Casa, com a solicitação.
Na ocasião, a Senhora Vereadora Socorro Osterno, em aparte, em meio às
colocações acerca do assunto, disse ver a necessidade de realização de
concurso público para o TCM-CE. Retomando a palavra, o Vereador
Rusemberg Guimarães agradeceu a todos, pela atenção, finalizando, assim,
suas palavras. Senhor Vereador José Erasmo Ramos Soares:
Parabenizando o Vereador Rusemberg Guimarães e o Senhor Presidente
Alencar Neto pelas Indicações lançadas na Sessão, onde se almejava a
criação de uma Ouvidoria no Poder Executivo e do Conselho Municipal de
Segurança Pública, respectivamente, disse que se tratava de proposições de
grande importância para o Município nos dias atuais. Em seguida, informando
que havia visitado recentemente, junto ao Vereador René Osterno, o Tribunal
de Contas dos Municípios do Ceará – TCM-CE, manifestou insatisfação pelos
rumores de que o mesmo estaria prestes a ser excluído, destacando sua
importância para os municípios do Ceará quanto ao bom andamento dos
trabalhos e à transparência nas gestões públicas municipais no Estado. Na
sequência, também informou ter visitado uma casa de caridade, a casa O Bom
Samaritano, momento em que elogiou as pessoas envolvidas naquele trabalho,
pela dedicação e zelo para com idosos e outros cidadãos necessitados em
Marco. Na oportunidade, mencionando a Indicação de sua autoria que sugeria
ao Poder Executivo a criação de uma casa de apoio em Fortaleza para acolher
marquenses em estado de acompanhamento médico em Fortaleza, defendeu a
necessidade de que se criasse a referida casa. Em seguida, informou que no
ano de 2014, a convite da Secretaria Municipal de Educação, para implementar
um projeto voltado à violência e o uso de drogas ilícitas, o qual teria durado até
o ano de 2016, momento em que se defendeu de acusações que estaria
sofrendo quanto ao serviço em redes sociais, por parte de cidadãos civis, e, em
estabelecimentos privados, por parte de um parlamentar do Município, quanto
ao valor do salário que recebia para o então serviço. Também, na
oportunidade, pediu desculpa ao Vereador João Batista Viana, caso não
tivesse tido suas palavras proferidas na Sessão Ordinária de 07 de março
devidamente interpretadas, quanto ao seu posicionamento sobre a autonomia
de vereadores e Câmaras Municipais perante os prefeitos municipais. Na
oportunidade, o Vereador Rusemberg Guimarães, em aparte, acrescentou
que tal ação era falta de decoro, por parte do então parlamentar. Retomando a
palavra, o Vereador Erasmo Soares finalizou seu discurso, agradecendo a
todos pela atenção. Senhora Vereadora Socorro Osterno Neves: Em breve
pronunciamento, parabenizando a Administração Municipal, classificando-a
como moderna, transparente e moralizadora, agradeceu a Deus pelo período
de inverno com chuvas que Marco vinha apresentando, após período longo de
estiagem. Também, parabenizou as mulheres do Município, pela passagem do
Dia Internacional da Mulher, ocorrido dia 08 (oito), enumerando algumas
características, como a maternidade. Em seguida, apresentou felicitações à
Escola da rede estadual de ensino Ricardo de Sousa Neves e à da rede
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municipal Manuel Osterno Silva pelos aniversários de quarenta e cinquenta
anos de fundação, respectivamente, ocorridos no mês de março, destacando
os relevantes serviços prestados na Educação em Marco pelas mesmas. Por
fim, parabenizou o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e o Senhor
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto, pela atuação das
equipes de futsal sub quinze e sub dezessete de Marco em campeonato
realizado no município cearense de Itapipoca. Sequenciando, o Excelentíssimo
Senhor Presidente iniciou a Ordem do Dia, solicitando da Senhora Primeira
Secretária que desse conhecimento ao Plenário das matérias que seriam
discutidas e deliberadas. Na oportunidade, a Senhora Primeira Secretária leu
as seguintes proposições: Parecer Conjunto Favorável das Comissões de
Legislação, Justiça e Redação e de Educação, Saúde, Esporte, Assistência
Social e da Infância e da Juventude ao Projeto de Lei nº 008/2017, de 02 de
março de 2017, de autoria do Pode Executivo, que altera a redação do Artigo
1º da Lei nº 135/2014, para fins de correção de erro material; Parecer Conjunto
Favorável das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Educação,
Saúde, Esporte, Assistência Social e da Infância e da Juventude, ao Projeto de
Lei nº 003, de 16 de fevereiro de 2017, de autoria do Vereador René Osterno
Rios, que altera a Lei Municipal nº 004/2005, e dá outras providências; Moção
de Aplauso nº 01/2017, de 02 de março de 2017, de autoria da Mesa Diretora
da Câmara Municipal de Marco, solicitando registro em ata 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; Moção de Aplauso nº 02/2017, de 02 de
março de 2017, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Marco,
solicitando registro em ata da Moção de Aplauso pelo aniversário de cinquenta
anos de fundação de E.E.F. Manuel Osterno Silva, ocorrido em 02 (dois) de
março de 2017; e, 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 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. Prosseguindo, o Senhor Presidente
colocou as referidas matérias à discussão do Plenário. Não havendo
manifestação por parte dos Senhores Vereadores para discussão das mesmas,
o Excelentíssimo Senhor Presidente submeteu os Projetos de Lei nºs
008/2017, de autoria do Poder Executivo, e 003/2017, de autoria do Vereador
René Osterno Rios, com seus respectivos pareceres, e as Moções de Aplauso
nºs 01, 02 e 03/2017, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Marco e da Senhora Vereadora Socorro Osterno Neves, respectivamente, à
deliberação do Plenário em processo simbólico, quórum de maioria simples e
em um só turno de votação, que foram aprovados por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente agradeceu a Deus, pela
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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 20
(vinte) 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 13 (treze) de março de 2017.
Antônio Ademar Alencar Neto – Presidente:
Socorro Osterno Neves – Primeira Secretária:
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