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ATA DA 9ª (NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª (PRIMEIRA) SESSÃO
LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO – CEARÁ.

Aos 10 (dez) dias do mês de abril 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 9ª (nona) 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; René Osterno Rios; e, Rusemberg Gomes Guimarães.
Estiveram ausentes os Senhores Vereadores Manuel Fredney Rios e Iná Maria
Macêdo Osterno, Segunda Secretária. Contamos também com a participação
de alguns munícipes. 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: Requerimento nº 023/2017,
de 06 de abril de 2017, de autoria do Senhor Vereador René Osterno Rios,
solicitando a instalação de placas indicativas de nomes de ruas prioritariamente
nos Bairros de Coração de Jesus, Salinas e Santa Rosa, bem como nos
demais bairros existentes na Sede do Município, protocolizado sob o nº 978/17,
em 06.04.17; Requerimento nº 024/2017, de 06 de abril 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, solicitando 04 (quatro) poços profundos para o Distrito de
Mocambo, protocolizado sob o nº 979/17, em 06.04.17. Prosseguindo, o
Excelentíssimo Senhor Presidente encaminhou os Requerimentos nºs 023 e
024/2017 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
025/2017, de 06 de abril 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, bem
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como à Secretaria Municipal de Infraestrutura, solicitando a complementação
de pavimentação, bem como a manutenção de todos os trechos já
pavimentados, em todas as ruas da Sede e da Zona Rural do Município,
protocolizado sob o nº 980/17, em 06.04.17. 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, e inexistindo Vereadores inscritos por ordem de
chegada para uso da palavra na tribuna, conforme determina o Art. 86, do RI,
concedeu ao Senhor Marcos Valério Monte Rocha, Secretário de Infraestrutura,
o espaço de 00h15min para que prestasse informações, conforme fora
convocado. Na oportunidade, o Senhor Marcos Valério Monte Rocha fez os
cumprimentos de praxe e colocou-se à disposição dos Vereadores para
quaisquer esclarecimentos relacionados ao assunto para qual fora convocado.
Vereador Edmilson Leocádio: Indagou do Secretário sobre as possibilidades
de reorganização do abrigo de lixo no Distrito de Mocambo, que estaria
recebendo lixo da localidade de Feijão Bravo e do Distrito de Panacuí. Senhor
Marcos Valério: Respondeu que a intenção da Secretaria era a regularização
o mais breve possível da situação. Vereador João Batista Viana: Perguntou
ao Secretário se havia alguma expectativa por parte da Secretaria no sentido
de encaixar os ex-garis em outros serviços da Prefeitura Municipal,
exemplificando-os como pinturas, construções de obras etc. Senhor Marcos
Valério: Disse que após o término dos contratos de trabalho dos ex-garis, em
dezembro de 2016, havia continuado com os mesmos por mais um período,
uma vez que a chamada dos concursados estava impedida por conta da
questão de legitimidade do concurso, bem como que por ordem do Senhor
Prefeito Municipal alguns ex-garis já haviam sido chamados para serviços
afins, devendo, em próximas oportunidades, outros serem chamados.
Vereador Erasmo Soares: disse entender que os ex-garis poderiam ocupar
vagas de serviços de capinação e coleta de lixo por conta das demandas nas
localidades maiores e nos distritos, bem como por conta da desistência de
vários classificados, embora houvesse a lista de classificáveis. Senhor Marcos
Valério: Dizendo concordar com o Vereador, explicou que havia um projeto em
Marco que demandava uma quantidade grande de pessoas na limpeza pública
mas que se precisaria aguardar a implementação do mesmo, a pedido do
Senhor Prefeito Municipal, já que se estava em início da gestão e informou que
caso chamasse os ex-garis para assumir vagas em vez dos classificáveis
poderia ser intimado pelo Ministério Público. Vereador Erasmo Soares:
Dizendo entender que os classificáveis tinham expectativa de direito, disse não
ver improbidade caso a Administração convocasse somente os classificados,
momento em que solicitou do Secretário uma resposta sobre sua colocação.
Senhor Marcos Valério: Respondeu ao Vereador dizendo que se informaria
sobre a possibilidade. Vereador René Osterno: Parabenizou o Vereador João
Batista, pelo Requerimento e pela sugestão de a Secretaria por os ex-garis
para o trabalho com pinturas e reparos nos logradouros públicos, e indagou do
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Secretário se havia alguma expectativa de criação de uma cooperativa para
reciclagem a incluí-los. Senhor Marcos Valério: Disse que a Prefeitura estava
fazendo um levantamento de projetos importantes executados em Fortaleza
para adaptar ao Município em que cooperativas pedem indicação de servidores
à Secretaria, onde os ex-garis seriam prioridade, incluindo-se uma associação
de reciclagem do lixo, e que dentro de cerca de três meses se teria uma
resposta. Vereador Edilson Vasconcelos: Indagou do Secretário se estavam
sendo providenciados novos carros de limpeza para os garis de Mocambo e a
disponibilização de mais 04 (quatro) servidores. Senhor Marcos Valério: Disse
que havia carros de mão da gestão anterior destinados ao conserto e que para
a compra de outros se precisaria de tempo, por conta dos prazos de licitação
da Secretaria. Vereador Rusemberg Guimarães: sugeriu que o Senhor
Secretário criasse uma equipe na área de serviços gerais de manutenção, para
enquadrá-los, bem como a renovação da associação de catadores. Senhor
Marcos Valério: Disse que a Secretaria já tinha uma equipe de manutenção, a
qual deveria ser aumentada em breve, mas que agiria conforme as
necessidades do Município. Vereadora Socorro Osterno: Disse que uma vez
que os contratos dos ex-garis seriam temporários, não teria como haver
problemas com os classificáveis. Vereador Presidente Antônio Alencar:
Explicou que a Casa havia autorizado à Prefeitura a contratação em casos
excepcionais, solicitando, assim, do Secretário, que informasse à Câmara
Municipal sobre as providências que seriam tomadas pela Prefeitura para com
o caso, em seguida agradecendo seu comparecimento à sessão e colocando a
Casa ao seu inteiro dispor. Em seguida, nos termos do Art. 86, § 2º, do RI,
concedeu a palavra ao Jovem Francisco Jardeny do Nascimento, membro do
Conselho Tutelar, que trataria sobre a estrutura do prédio da Entidade e a
criação de um Abrigo Municipal. O jovem Francisco Jardeny do Nascimento,
na oportunidade, solicitou dos Vereadores atenção para com as necessidades
do Conselho Tutelar quanto à estrutura do prédio e os equipamentos de
trabalho, que estariam dificultando a atuação dos conselheiros, e sugeriu ao
Poder Executivo a construção de um abrigo municipal. 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: Requerimento nº 023/2017, de 06 de
abril de 2017, de autoria do Senhor René Osterno Rios; Requerimento nº
024/2017, de 06 de abril de 2017, de autoria do Senhor Vereador Edmilson
Leocádio Sampaio; e, Requerimento nº 025/2017, de 06 de abril de 2017, de
autoria do Excelentíssimo Senhor Presidente Antônio Ademar Alencar Neto.
Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente colocou as referidas
matérias à discussão do Plenário, tendo havido a seguinte discussão:
Requerimento nº 023: Vereadora Socorro Osterno: Parabenizou o Vereador,
dizendo que tal ação facilitaria aos Correios a entrega de correspondências.
Vereador Erasmo Soares: Parabenizou o Vereador René Osterno, dizendo
que o emplacamento das ruas possibilitava às pessoas a localização na
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Cidade, além dos serviços dos Correios. Vereador Rusemberg Guimarães:
Parabenizou o Vereador, dizendo esperar que o Poder Executivo atendesse
com brevidade o disposto no Requerimento. Vereador René Osterno:
Agradeceu aos Vereadores, pelas colocações acerca da matéria, dizendo
esperar que o Senhor Gestor Municipal visse com bons olhos sua solicitação,
em consonância com o Orçamento do Município. Vereador João Batista
Viana: lembrou que tal solicitação havia sido feita em Gestão anterior, não
tendo sido atendida, dizendo esperar que a atual Gestão agisse com mais
rapidez no atendimento do Requerimento. Requerimento nº 024: Vereador
Erasmo Soares: Parabenizou o Vereador, pelo Requerimento, lembrando que
uma vez que o Distrito de Mocambo vinha crescendo bastante, havia iminência
de falta de água para a população em um futuro próximo, na oportunidade
chamando a atenção das autoridades e da população para a construção do
açude da Diamantina, defendendo que a instalação de uma adutora a enviar
água para o Mocambo seria uma medida viável. Vereador Edilson
Vasconcelos: Disse que Mocambo era um distrito de grande extensão e que
em época de verão a comunidade passava por necessidade quanto ao
abastecimento de água pelo açude local, classificando a matéria como de
grande importância. Requerimento nº 025: Vereador João Batista Viana:
Destacou que nas proximidades da Avenida Didé Rios havia sido feita reforma
do calçamento, estando, o mesmo, em boas condições. Vereador René
Osterno: Parabenizou o Vereador, pela preocupação para com as
pavimentações inacabadas no Município. Vereador Rusemberg Guimarães:
Chamou a atenção para as condições ruins do calçamento no trecho que liga o
Bairro de Triangulo de Marco à localidade de Pereiras. Na oportunidade, o
Vereador Presidente Antônio Alencar, 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 sua maior preocupação era com relação às
más condições do calçamento do trecho citado pelo Vereador Rusemberg
Guimarães, além das condições de vários outros trechos. Vereador Erasmo
Soares: Disse que poder-se-ia solicitar da empresa que havia feito a
pavimentação no trecho do Bairro de Triângulo de Marco a Pereiras a
manutenção, já que em pouco tempo haviam aparecido buracos.
Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente submeteu os
Requerimentos nºs 023, 024, e 025/2017, de 06 de abril 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. 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 17
(dezessete) 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 10 (dez) de abril de 2017.
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Antônio Ademar Alencar Neto – Presidente:
Socorro Osterno Neves – Primeira Secretária:
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