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ATA DA 6ª (SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª (PRIMEIRA) SESSÃO
LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO – CEARÁ.

Aos 20 (vinte) 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 6ª (sexta) 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. 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 009/Projeto de Lei nº 009/ 2017, de 03 de
março de 2017, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo
Municipal a firmar convênio de mútua cooperação com a Banda de Música de
Marco/CE, protocolizado sob o nº 950/17, em 20.03.17; e, Requerimento nº
011/2017, de 16 de março de 2017, de autoria do Senhor Vereador Edmilson
Leocádio Sampaio, solicitando do Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder
Legislativo, após ouvido o Plenário, encaminhamento de Ofício ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Roger Neves Aguiar, bem como à
Secretária Municipal de Infraestrutura, solicitando que fosse calçado um trecho
de via pública do Distrito de Mocambo localizado entre a residência do Senhor
José Paulino e o Cemitério de Mocambo, protocolizado sob o nº 949/17, em
16.03.17. Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente encaminhou o
Projeto de Lei nº 009/2017, 03 de março de 2017, para análise da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas,
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para emissão de Parecer conjunto, e, o Requerimento nº 011/2017 de 16 de
março de 2017, à Ordem do Dia da presente sessão. 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 Edilson dos Santos Vasconcelos: Dando início ao seu
pronunciamento, relatou que o Distrito de Mocambo tinha uma das áreas
atendidas pelos agentes de saúde do distrito com carência do profissional, o
que vinha acarretando problemas para os cidadãos atendidos na referida área,
antecipando que confeccionaria Requerimento em breve solicitando da
Secretaria Municipal de Saúde providências. Também informou que no Distrito
havia 07 (sete) auxiliares de serviços gerais contratados, porém havendo
concursados na área que ainda não haviam assumido suas vagas,
acrescentando que a localidade de Varjota apresentava situação semelhante e
defendendo que o Poder Executivo poderia agilizar a chamada dos aprovados
de todas as áreas no último concurso público realizado em Marco. Em aparte,
o Vereador Rusemberg Guimarães lembrou que a Câmara Municipal havia
aprovado no mês de janeiro Projeto de Lei que autorizava ao Poder Executivo
a contratação de pessoas somente em casos excepcionais, indagando do
Vereador o que se poderia fazer perante tal situação. Em resposta, o Vereador
Edilson Vasconcelos disse que a Câmara Municipal poderia unir suas forças
e conseguir esclarecimentos do Secretário Municipal responsável pela pasta e
do Senhor Prefeito Municipal sobre tais situações. Novamente com a palavra, o
Vereador Rusemberg Guimarães defendeu que a Lei devia ser cumprida
quanto à lotação de servidores, contratados ou concursados, e que quanto à
ausência do profissional de saúde de uma das áreas de atuação dos agentes
de saúde em Mocambo, se tratava de uma situação que poderia até
proporcionar o corte de recursos à Prefeitura Municipal naquela área, se o caso
não fosse devidamente resolvido. Por fim, o Vereador Edilson Vasconcelos
também mencionou ter observado o desvio de funções em vários setores do
Poder Público em Marco, sendo que havia servidores concursados de
determinadas áreas não realizando suas funções, mas, outras. Senhora
Vereadora Iná Maria Macêdo Osterno: Agradeceu à Câmara Municipal, pelo
ato de respeito e homenagem ao Senhor Francisco Neves Osterno (Toba
Osterno), falecido no dia 14 (quatorze) de março, quando em passagem de seu
corpo pelo Plenário Geraldo Bastos Osterno, no dia 15 (quinze), aos
Secretários Municipais de Educação, Cultura e Desporto e Saúde, ao Ex-
Deputado Estadual Rogério Aguiar e o Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, Roger Neves Aguiar, pela organização e cortejo em seu funeral,
lembrando a todos da personalidade do Senhor Francisco Neves Osterno, por
sua amizade e ações de solidariedade aos cidadãos mais carentes em Marco.
Senhor Vereador José Erasmo Ramos Soares: Iniciando suas palavras,
disse vir sendo caluniado pela Senhora Venevieva Ribeiro, que organizava o
trabalho de limpeza no Município, que estaria afirmando que sua pessoa seria
o responsável pela demissão dos garis que não eram concursados em Marco,
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onde lembrou que uma vez que a legitimidade do concurso público realizado
em 2016 estava comprometida, cabia aos Vereadores fiscalizar tal situação,
para que se visse a possibilidade de aqueles cidadãos novamente prestarem
serviço ao Poder Executivo, acrescentando que existiam cerca de vinte vagas
abertas, por conta de classificados que haviam desistido do ingresso no cargo.
Em seguida, disse perceber que o nível de violência existente no Município era
alarmante, dizendo não saber qual era a verdadeira causa de tamanho grau de
criminalidade. Também mencionou que os Vereadores de Marco haviam
recebido crítica de uma autoridade, por não ter-se ainda diminuído o índice de
criminalidade no Município, lembrando que durante a audiência pública de
debate sobre a segurança pública local, se havia apresentado várias soluções,
porém não tendo sido, os meios de resolução, ainda implantados, onde disse
que no decorrer da semana visitaria a Assembleia Legislativa, a fim de
conversar com um dos deputados estaduais sobre essa necessidade. Em
aparte, o Vereador Rusemberg Guimarães também informou que havia
marcado um encontro com o Senhor Secretário de Segurança Pública do
Estado para o dia 21 (vinte e um), onde representaria a Câmara Municipal,
momento em que lhe entregaria cópia da ata da audiência pública sobre a
segurança pública de Marco realizada na Casa Legislativa no dia 07 (sete) de
março, solicitando do Vereador Erasmo Soares que entregasse uma cópia da
mesma também à Promotoria de Justiça de Marco, que teria expediente na
terça-feira próxima, momento em que abrangendo o assunto dos cidadãos que
prestaram serviço para a Prefeitura Municipal na limpeza pública ora
desempregados, disse que seria interessante convocação do Secretário
Municipal de Infraestrutura, para esclarecimentos sobre o caso. Retomando a
palavra, o Vereador Erasmo Soares, acatando a solicitação do Vereador
Rusemberg Guimarães, falou da importância da boa iluminação pública para
diminuição da criminalidade e de conscientização da população sobre a
necessidade de zelo do patrimônio público, uma vez que havia casos de ações
vândalas para com os acessórios de iluminação, como a quebra de lâmpadas.
Excelentíssimo Senhor Vereador Antônio Ademar Alencar Neto: Informou
ter participado, junto ao Vereador Rusemberg Guimarães, de uma reunião do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Acaraú, responsável pelo abastecimento de
água no Município de Marco, onde a Fundação Cearense de Meteorologia e
Recursos Hídricos - FUNCEME teria explanado que a situação atual da
distribuição de água nos vinte e oito municípios abastecidos pela bacia não era
boa, uma vez que embora houvesse registro de chuvas no mês de março no
Ceará, os açudes que a compunham ainda não tinham recuperado sequer seus
níveis médios de volume de água, momento em que falou que segundo
colocado pelos expositores da reunião, era necessário haver conscientização
dos consumidores, para evitar o desperdício. Prosseguindo, o Senhor Vereador
João Batista Viana, Líder da Bancada do PSD, nos termos do Art. 44, do RI,
solicitou do Senhor Presidente uso da palavra, tendo, o Excelentíssimo Senhor
Presidente, acatado sua solicitação. Vereador João Batista Viana – Líder do
PSD: Usando da palavra a fim de tratar da situação de cidadãos que haviam
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prestado por muito tempo serviços na área de limpeza pública e haviam sido
substituídos recentemente por concursados na área, disse que diante do tempo
de serviço prestado a Câmara Municipal poderia realizar reunião com o órgão
ou setor competente para se ver as possibilidades de inclusão dos mesmos no
quadro dos atuais servidores da referida área, momento em que o Senhor
Presidente sugeriu ao Vereador a confecção de um Requerimento, bem como
que era confuso para a população assistir aos Vereadores defendendo a
chamada de não-concursados para trabalharem no Poder Executivo ao mesmo
tempo em que defendiam que as leis deveriam ser cumpridas. Novamente com
a palavra, o Vereador João Batista Viana, dirigindo-se aos Vereadores Edilson
Vasconcelos e Erasmo Soares, sugeriu aos mesmos que uma vez que haviam
constatado irregularidades na lotação de servidores do Município, se deveria
procurar pelos direitos dessas pessoas. Encerrando suas palavras, manifestou
sentimento de pesar pelo falecimento do Senhor Francisco Neves Osterno
(Toba Osterno), enumerando suas ações de solidariedade para a população de
Marco, e solicitou do Poder Executivo que agilizasse seus esforços em prol do
melhoramento da situação da iluminação pública do Município. 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: 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; e, Requerimento nº 011/2017, de 16 de março de
2017, de autoria do Senhor Vereador Edmilson Leocádio Sampaio.
Prosseguindo, o Excelentíssimo 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 a Moção de Aplauso nº 004/2017 e o Requerimento nº
011/2017 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 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 27 (vinte e sete) 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 20 (vinte) de março
de 2017.
Antônio Ademar Alencar Neto – Presidente:
Socorro Osterno Neves – Primeira Secretária:

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

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

