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ATA DA 7ª (SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª (PRIMEIRA) SESSÃO
LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO – CEARÁ.

Aos 27 (vinte e 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, realizou-se a 7ª (sétima) 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 vários munícipes. Foram
manifestados votos de congratulações à Senhora Vereadora Socorro Osterno
Neves e à Servidora Ana Katia Silva Freitas, pelo transcurso de seus
aniversários. Foram outorgadas Moções de Aplausos ao Reverendo Sacerdote
Raimundo Nonato Timbó de Paiva, Pároco da Paróquia de São Manuel do
Marco, pela sua recente nomeação, representado no ato pelo Senhor
Francisco Sales Sobrinho, à Senhora Juliana Bandeira de Oliveira, Diretora da
E.E.F. Manuel Osterno Silva, pelo aniversário de cinquenta anos de sua
fundação, à Senhora Maria Socorro Vasconcelos, Presidente do Conselho
Pastoral Paroquial, pela articulação e organização da posse ao posto de
Pároco do Padre Raimundo Nonato Timbó de Paiva junto à Paróquia de São
Manuel do Marco, representada no ato pela sua filha Melca Maria Vasconcelos
Leorne, e, ao Senhor Eleglaystone Robson Silva, Diretor da E.E.M. Ricardo de
Sousa Neves, pelo aniversário de quarenta anos de sua fundação.
Prosseguindo, o Senhor Diretor da E.E.M. Ricardo de Sousa Neves e a
Senhora Diretora da E.E.F. Manuel Osterno Silva agradeceram aos autores
das Moções, pela iniciativa, e aos demais Parlamentares, pela aprovação da
mesma, fazendo um pequeno relato dos trabalhos desenvolvidos pelas
referidas instituições de ensino. 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
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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 010/Projeto de
Lei nº 010/ 2017, de 13 de março de 2017, de autoria do Poder Executivo, que
autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente com a Entidade Oficial de
Representação dos Municípios do Estado do Ceará, protocolizado sob o nº
951/17, em 21.03.17; Moção de Pesar nº 001/2017, de 21 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, Manuel Fredney Rios e René Osterno Rios, solicitando registro em
ata da Casa Legislativa de Moção de Pesar pelo falecimento do Ex-Deputado
Estadual e Líder Político de Marco Francisco Neves Osterno (Toba Osterno),
ocorrido no dia 14/03/2017, protocolizada sob o nº 954/17, em 21.03.17;
Indicação nº 004/2017, de 21 de março de 2017, de autoria do Senhor
Vereador Edilson dos Santos Vasconcelos, indicando ao Chefe do Poder
Executivo Municipal o envio de Projeto de Lei Municipal instituindo o dia do
Evangélico, protocolizada sob nº 953/17, em 21.03.17; Requerimento nº
012/2017, de 22 de março de 2017, de autoria do Senhor Vereador José
Erasmo Ramos Soares, solicitando, com base no Art. 129, VI, c/c o Art. 189, §
1º, do RI, do Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo, após
ouvido o Plenário, encaminhamento de Ofício ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal, Roger Neves Aguiar, solicitando o envio a esta Casa
Legislativa de relação nominal de todos os funcionários Públicos Municipais
(concursados, contratados, comissionados, ampliados etc), constando os
respectivos vencimentos de forma integral, referentes aos meses de janeiro e
fevereiro de 2017, protocolizado sob o nº 955/17, em 22.03.17; Requerimento
nº 013/2017, de 22 de março de 2017, de autoria do Senhor Vereador René
Osterno Rios, 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 um dessalinizador de água
para a localidade de Cachoeira, neste Município, protocolizado sob o nº
956/17, em 22.03.17; Requerimento nº 015/2017, de 23 de março de 2017, de
autoria do Senhor Vereador João Batista Viana, solicitando, com base no Art.
22, Inciso IX, da Lei Orgânica do Município, c/c com o Art. 34, § 2º, do RI, do
Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo, após ouvido o
Plenário, encaminhamento de Ofício ao Excelentíssimo Senhor Secretário de
Infraestrutura, convocando-o para sessão ordinária próxima, e, informando,
ainda, com base nos termos do Art. 35, do RI, à Mesa Diretora, o quesito a ser
tratado (Lotação do quadro de servidores da área de limpeza pública no
Município), protocolizado sob o nº 958/17, em 23.03.17. Prosseguindo, o
Excelentíssimo Senhor Presidente encaminhou o Projeto de Lei nº 010/2017
para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para emissão de
Parecer em prazo regimental, a Moção de Pesar nº 001/2017, à pauta de
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Ordem do Dia da Sessão Ordinária seguinte, a Indicação nº 004/2017, ao
Órgão competente, e, os Requerimentos nºs 012, 013 e 015/2017, à Ordem do
Dia da presente Sessão. 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 o Requerimento nº 014/2017, de 22 de março de 2017, solicitando do
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente do Poder Legislativo, após ouvido o
Plenário, encaminhamento de Ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, Roger Neves Aguiar, solicitando a implantação de sinal gratuito de
internet sem fio para as praças e demais locais públicos de grande
concentração de pessoas, na sede e na zona rural do Município, protocolizado
sob o nº 957/17, em 22.03.17. Prosseguindo, o Senhor Vice-Presidente
encaminhou o referido Requerimento à Ordem do Dia da presente sessão 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:
Falando sobre a necessidade de o Conselho Tutelar de Marco ter autonomia
financeira para atuar de forma mais eficiente, onde mencionou a falta de um
veículo próprio, para atuações em distritos e localidades, sugeriu aos demais
Vereadores que visitassem sua sede, para ficarem a par do que ocorria no
Órgão. Também, relatou que o posto de saúde do PSF no Bairro de Triângulo
de Marco estava com carência de médicos, na oportunidade falando da
necessidade de comparecimento do Secretário Municipal da Saúde em Sessão
da Casa, para os devidos esclarecimentos. Por fim, o Vereador Rusemberg
Guimarães parabenizou o Vereador Erasmo Soares, pela visita feita à
Assembleia Legislativa à procura de meios de amenizar a situação da
segurança pública em Marco, momento em que o Vereador Erasmo Soares,
em aparte, reforçou que estava preocupado com tal situação, e informou que
junto ao Deputado Estadual Capitão Wagner, o Senhor Governador do Estado
e o Deputado Estadual Robério Monteiro, na referida visita, havia explanado a
problemática, tendo, os mesmos, se comprometido a, junto ao Secretário de
Segurança Pública do Estado, chamar a atenção da Assembleia Legislativa
para o que vinha ocorrendo, e parabenizou o Vereador Rusemberg, por falar
em prol da autonomia financeira do Conselho Tutelar de Marco. Por fim, o
Vereador Rusemberg Guimarães parabenizou a Escola Estadual de Ensino
Médio Ricardo de Sousa Neves, pelo recebimento de Moção de Aplauso pelos
40 (quarenta) anos de fundação durante a Sessão. Em resposta às colocações
do Vereador João Batista Viana sobre a convocação do Secretário Municipal
de Saúde, o Excelentíssimo Senhor Presidente Antônio Ademar Alencar Neto
sugeriu-lhe que confeccionasse Requerimento. Senhor Vereador João
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Batista Viana: Parabenizou a Vereadora Socorro Osterno Neves, por seu
aniversário, e a Mesa Diretora, pelas Moções de Aplauso entregues durante a
Sessão, ao Padre Raimundo Nonato Timbó de Paiva, à Senhora Socorro
Vasconcelos, Presidente do Conselho Pastoral da Paróquia de São Manuel de
Marco, e às Escolas Estadual e Municipal Ricardo de Sousa Neves e Manuel
Osterno Silva, respectivamente, pelos aniversários de suas fundações,
momento em que mencionou ter sido aluno da Escola Ricardo de Sousa Neves
e destacou conhecer tantos outros cidadãos que passaram em sua formação
educação pela mesma e eram cidadãos de bem. Finalizando, lembrou que
durante a Sessão, se deliberaria sobre Requerimento de sua autoria para
convocação do Secretário Municipal de Infraestrutura, para esclarecimento
sobre a situação de lotação de concursados e de possibilidade de contratação
de ex-servidores do cargo de Gari que eram somente contratados, em Marco,
dizendo esperar que o mesmo recebesse aprovação unânime da Câmara
Municipal. No momento, o Vereador Erasmo Soares, em aparte, sugeriu que se
chamasse à Sessão, também, a Procuradora Geral do Município, Raíssa
Osterno, para que se visse, ainda, a questão jurídica do problema. Em
resposta, o Vereador João Batista Viana disse esperar que o Poder Executivo
se empenhasse naquele sentido também, já que em seu Requerimento a
mesma não havia sido convocada. Sequenciando, o Vereador informou que
junto a alguns Vereadores havia falado com o Senhor Prefeito Municipal, Roger
Neves Aguiar, quanto às previsões para melhoramento no serviço de
iluminação pública, tendo, o Senhor Prefeito Municipal, informado que já havia
sido feito um mapeamento das luminárias queimadas em todas as ruas,
devendo, em breve, após conclusão do processo de licitação para empresa a
ser contratada para realizar os reparos, as mesmas estarem em
funcionamento. Também, o vereador João Batista Viana elogiou a Prefeitura
Municipal pela atenção para com a Banda de Música do Município, por meio do
envio de Projeto de Lei a possibilitar realização de convênio com mesma em
prol de melhorias para o trabalho que era realizado, dizendo esperar que o
mesmo fosse aprovado. Na sequência, falando sobre a escassez de água em
alguns pontos da sede do Município, disse que daria entrada de requerimento
na Câmara Municipal com o objetivo de chamar a atenção do Poder Executivo
e da Cagece para o problema. Na ocasião, em aparte, a Vereadora Iná Maria
Macêdo Osterno disse ter visitado o Bairro de Cenorte recentemente, por conta
da falta de água, tendo, na ocasião, sido informada pela Cagece de que em
breve, com a chegada de alguns canos necessários para a Prefeitura
Municipal, o problema seria solucionado. Também em aparte, o Vereador
Rusemberg Guimarães informou que no referido local somente faltavam as
ligações do sistema de abastecimento de água, uma vez que na Gestão
passada se havia iniciado obras que possibilitassem ao Bairro ter água
encanada, bem como que havia terrenos aos quais a água poderia não chegar.
Em resposta, o Vereador João Batista disse também ter sabido do caso,
momento em que mencionou que estava para ser construído um canal para um
esgoto a céu aberto na Rua Ernesto Geisel, e que o problema havia sido objeto
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de discussões suas por várias vezes na tribuna da Câmara Municipal.
Excelentíssimo Senhor Presidente Antônio Ademar Alencar Neto: Em
poucas palavras, afirmou que o Governo Municipal vinha tomando providências
quanto a proporcionar melhorias para a segurança pública em Marco,
mencionando as visitas constantes do batalhão de ações de Rondas
Extensivas e Ostensivas - RAIO e do Força Tática de Apoio – FTA, da Polícia
Militar, ao Município e a atuação do Destacamento Policial local, e parabenizou
a Vereadora Socorro Neves e os agraciados com as Moções de Aplauso
entregues na Sessão. Também, falando sobre a situação da iluminação pública
em Marco, o Senhor Prefeito Municipal, em reunião consigo recentemente,
havia-lhe informado de que já se estava em processo de licitação para a
contratação de empresa a realizar os reparos necessários no serviço. Na
ocasião, o Excelentíssimo Senhor Presidente Antônio Ademar Alencar Neto
sugeriu ao nobre Vereador que fizesse requerimento solicitando envio de Ofício
à Secretaria Municipal de Infraestrutura, para convocação do Secretário para
esclarecimento do assunto em Sessão próxima. Em seguida, nos termos do
Art. 86, § 2º, do RI, concedeu a palavra a Senhora Viviane Fonteles,
representando os Garis de Marco, que trataria sobre a situação dos Garis
Veteranos e equipamentos de Trabalho e a Senhora Rita de Cássia
Vasconcelos da Silva, que trataria sobre a possibilidade de implantação de
uma Casa de Apoio em Fortaleza. Senhorita Viviane Fonteles: Solicitou dos
Vereadores atenção para com a lotação de concursados para o cargo de Gari e
a situação de ex-contratados que haviam prestado serviço no referido cargo
por muitos anos à Prefeitura Municipal. Também pediu que se observasse os
direitos dos servidores da área quanto aos adicionais por insalubridade e
deslocação, além do equipamento adequado de trabalho. Senhora Rita de
Cássia Vasconcelos da Silva: Solicitou da Câmara Municipal que eivasse
esforços no sentido de providenciar uma Casa de Apoio a receber e abrigar
marquenses em situação e tratamento de saúde em Fortaleza, informando que,
assim como muitos pacientes do Município, dependia da mesma, uma vez que
realizava tratamento periódico na capital. 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 da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas
ao 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; Requerimento nº
012/2017, de 22 de março de 2017, de autoria do Senhor Vereador José
Erasmo Ramos Soares; Requerimento nº 013/2017, de 22 de março de 2017,
de autoria do Senhor Vereador René Osterno Rios; Requerimento nº 014/2017,
de 22 de março de 2017, de autoria do Excelentíssimo Senhor Vereador
Presidente Antônio Ademar Alencar Neto; e, Requerimento nº 015/2017, de 23
de março de 2017, de autoria do Senhor Vereador João Batista Viana.
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Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente colocou as referidas
matérias à discussão do Plenário, tendo havido a seguinte discussão: Projeto
de Lei nº 009/2017, do Poder Executivo: Senhor Vereador José Erasmo
Ramos Soares: Parabenizou a Prefeitura Municipal, pelo envio da matéria,
destacando que a Banda de Música Municipal era a mais importante obra
social existente em Marco, por perpetuar a cultura e socializar e disciplinar as
pessoas que na mesma atuavam. Senhor Vereador João Batista Viana:
Agradeceu ao Senhor Prefeito Municipal, por ter favorecido a Banda de Música,
com a confecção do Projeto de Lei, em apenas três meses de mandato,
destacando seu relevante serviço para com o Município e a luta que havia tido
desde a Legislatura passada em prol de melhorias para a Banda. Na ocasião, o
Excelentíssimo Senhor Presidente Antônio Ademar Alencar Neto, nos
termos do Art. 22, § 2º do RI, passou a direção dos trabalhos ao Senhor Vice-
Presidente para pudesse discutir a matéria, onde lembrou que em meados de
2014 o Vereador João Batista Viana trouxera à Câmara a situação da Banda
de Música quanto o atraso de pagamento da bolsa de incentivo de integrantes,
tendo, a Casa, por seu intermédio, lutado em prol da regularização, momento
em que disse sentir-se feliz em ver que a mesma vinha sendo cada vez mais
lembrada pelo Poder Executivo Municipal. Senhora Vereadora Iná Maria
Macêdo Osterno: Parabenizando o Vereador João Batista e o regente da
Banda de Música, Irani Bandeira, solicitou, na oportunidade, que os integrantes
atuassem de forma unida na Banda de Música, uma vez que se tratava de uma
parceria. Requerimento nº 013/2017, do Vereador René Osterno Rios:
Senhor Vereador José Erasmo Ramos Soares: Discutindo o Requerimento,
disse que a Localidade de Cachoeira era uma região castigada pela escassez
de água, defendendo, então, que o Requerimento de sua autoria era de grande
importância para a melhoria de vida da comunidade, bem como destacando
que o dessalinizador era um equipamento de baixo custo, que somente
beneficiaria a população da Localidade, momento em que solicitou dos
Vereadores da base do Prefeito Municipal maior atenção para com a mesma.
Senhor Vereador Rusemberg Gomes Guimarães: Disse que o
dessalinizador era a única forma de proporcionar água potável para aquela
localidade, podendo, o Poder Executivo, adquiri-lo com a Superintendência de
Obras Hidráulicas – Sohidra. Requerimento nº 014/2017, do Vereador
Antônio Ademar Alencar Neto: Senhor Vereador João Batista Viana:
Parabenizou o Vereador Alencar Neto, dizendo que se tratava de uma
oportunidade de a população ter acesso gratuito à internet. Senhor Vereador
José Erasmo Ramos Soares: Elogiando o Vereador Alencar neto, pelo
Requerimento, por haver parte da população sem condições de pagar por sinal
de internet em casa, alertou, no entanto, para a necessidade de mais cuidados
para com a segurança pública, uma vez que as pessoas estariam com
aparelhos eletrônicos nas ruas e praças, para captação do sinal, defendendo,
então, a importância da guarda municipal, nesses casos. Senhor Vereador
Rusemberg Gomes Guimarães: Parabenizando o autor da matéria, disse que
se deveria ter citado no Requerimento as zonas urbanas dos distritos de
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Panacuí e Mocambo e defendendo que tal ação proporcionaria à população
alvo mais um meio de denunciar ocorrências de criminalidade em suas
localidades. Na oportunidade, o Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente
Alencar Neto, nos termos do Art. 22, § 2º do RI, passou a direção dos
trabalhos ao Senhor Vice-Presidente para pudesse discutir a matéria,
explicando que quando a redação do Requerimento tratava de locais públicos
da zona rural, estes abrangiam as praças dos distritos, também, e defendeu
que com os logradouros devidamente iluminados seria mais difícil a ação de
vândalos. Requerimento nº 015/2017, do Vereador João Batista Viana:
Explicou que havia feito o Requerimento principalmente como forma de mostrar
à população o trabalho dos Vereadores na Câmara Municipal. Senhor
Vereador José Erasmo Ramos Soares: Disse que a presença do Secretário
seria uma oportunidade de os interessados terem a resposta certa para o
problema. Na oportunidade, o Excelentíssimo Senhor Presidente Antônio
Ademar Alencar Neto, nos termos do Art. 22, § 2º do RI, passou a direção dos
trabalhos ao Senhor Vice-Presidente para pudesse discutir a matéria, onde
disse que o Requerimento era bem-vindo, por ser a melhor forma de dar uma
resposta aos cidadãos que se sentiam lesados quanto à lotação de
concursados em detrimento de suas contratações para os cargos de Gari no
Município, a convocação do Secretário Municipal de Infraestrutura, para os
devidos esclarecimentos. Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente
submeteu o Projeto de Lei nº 009/2017, de 03 de março de 2017, de autoria do
Poder Executivo, e os Requerimentos nºs 012, 013 e 014/2017, de 22 de
março de 2017, à deliberação do Plenário em processo simbólico, quórum de
maioria simples e em um só turno de votação, os quais foram aprovados por
unanimidade, e o Requerimento nº 015/2017, de 23 de março de 2017, em
processo simbólico, quórum de maioria absoluta e em um só turno de votação,
que foi aprovado 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 03 (três) de abril 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 27 (vinte e sete) de março de 2017.
Antônio Ademar Alencar Neto – Presidente:
Socorro Osterno Neves – Primeira Secretária:
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