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ATA DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª (PRIMEIRA)
SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO – CEARÁ.

Aos 09 (nove) dias do mês de maio 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 21, de 08 de maio de 2017, realizou-se a 12ª (décima
segunda) 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. 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 o Ofício
nº 60/2017/PJM, de 25 de abril de 2017, oriundo da Promotoria de Justiça de
Marco, prestando a esta Casa resposta a solicitação feita através do ofício nº
110/2016. Prosseguindo, a Senhora Primeira Secretária leu as seguintes
proposições: Mensagem nº 015/2017/Projeto de Lei nº 015/2017, de 17 de abril
de 2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Sistema Único de
Assistência Social, protocolizado sob o nº 1.005/17, em 25.04.17;
Requerimento nº 031/2017, de 03 de maio de 2017, de autoria do Senhor
Vereador José Erasmo Ramos Soares e apoio dos Senhores Vereadores
Rusemberg Gomes Guimarães, René Osterno Rios e Edilson dos Santos
Vasconcelos, 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
Senhor Secretário Municipal de Saúde, convocando-o para sessão ordinária
próxima, informando, ainda, com base nos termos do Art. 35, do RI, à Mesa
Diretora, os quesitos a serem tratados, protocolizado sob o nº 1010, em
03/05/17; Requerimento nº 033/2017, de 03 de maio de 2017, de autoria do
Senhor Vereador Manuel Fredney Rios, requerendo do Poder Executivo a
aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, para os garis, tais
como luvas de proteção, botinas de segurança, máscara de proteção, uniforme
e equipamentos de limpeza, protocolizado sob o nº 1012/17, em 03.05.17;
Requerimento nº 034/2017, de autoria do Senhor Vereador Francisco Robério
Vasconcelos, de 04 de maio de 2017, requerendo do Poder Executivo a
pavimentação de ruas localizadas no Distrito de Panacuí, as quais com a
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estrutura comprometida; deterioradas, protocolizado sob o nº 1014/17, em
04.05.17; Indicação nº 007/2017, de 17 de abril de 2017, de autoria do
Vereador José Erasmo Ramos Soares, indicando ao Poder Executivo Municipal
de Marco envio ao Poder Legislativo de Projeto de Lei instituindo o piso salarial
da categoria de Técnico em Radiologia, protocolizado sob o nº 992/17, em
19.04.17; e, Indicação nº 010/2017, de 03 de maio de 2017, de autoria do
Senhor Vereador José Erasmo Ramos Soares, indicando ao Poder Executivo
de Marco envio ao Poder Legislativo de Projeto de Lei dispondo sobre uma
folga anual para todos os servidores públicos municipais da cidade de Marco,
no dia de seu aniversário, protocolizada sob o nº 1013/17, em 03.05.17.
Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente informou ao Edis presentes
que o Projeto de Lei nº 015/17, de 17 de abril, de autoria do Poder Executivo,
ficaria por 04 (quatro) dias aguardando emendas e posteriormente seria
encaminhado pela Presidência às Comissões e encaminhou os Requerimentos
nºs 031, 033 e 034 à Ordem do Dia da presente sessão, bem como as
Indicações nºs 007 e 010/2017 ao Órgão competente. Em seguida, conforme
preceituado pelo § 2º, do Art. 22, do RI, passou a direção dos trabalhos ao
Senhor Vice-Presidente, para que pudesse apresentar proposição 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 032/2017, de 03 de maio de 2017, requerendo do
Poder Executivo a construção de duas (02) lombadas (quebra-molas) de
trânsito defronte à Escola de Ensino Médio Ricardo Sousa Neves,
protocolizado sob o nº 1011/17, em 03.05.17. 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 José Erasmo Ramos Soares:
Lamentando o falecimento de Francisco Edilardo Moreira, Ex-Vice-Prefeito
Municipal, enumerou seus feitos junto ao Município e ao Estado do Ceará, ao
qual prestara serviços no setor público. Após, relatou a visita que havia feito à
Capital do País, Brasília, junto ao Vereador Francisco Robério Vasconcelos,
representando a Câmara Municipal de Marco na XV Marcha dos Vereadores,
em que se havia debatido a importância do trabalho do Vereador para a
sociedade, momento em que defendeu que dentre as funções do Vereador, a
fiscalizadora era a principal, por se tratar de detentores de poder lhes dado
pela população. Também informou ter percebido em palestras durante o
encontro que o poder de compra dos brasileiros havia diminuído em relação
aos três anos anteriores e que se atribuía o problema a ações corruptivas de
governantes. Na ocasião, disse também que procuraria por meios de informar a
população sobre a reforma proposta para a Lei da Previdência pelo Governo
Federal, em tramitação no Congresso. Em seguida, falando sobre o Projeto de
Lei nº 012, que cria o Sistema de Inspeção Sanitária - SIM, a ser deliberado na
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Ordem do Dia da Sessão, disse ter percebido que reunião informal realizada na
Casa entre a Adagri, a Procuradoria Geral do Poder Executivo e 08 (oito)
Vereadores havia sido proveitosa, mas que não lhe havia convencido da
viabilidade da matéria, uma vez que determinava o pagamento de ônus aos
produtores, que alegou serem de baixa renda, além de não oferecer-lhes
condições mínimas de higiene adequada para o abatimento de animais. Em
aparte, o Vereador René Osterno Rios informou ter procurado o Professor
Tiago Albuquerque, do Núcleo de Pesquisa em Seguridade Social - Nusseg,
especialista na área, para os possíveis esclarecimentos acerca da Proposta de
Reforma da Presidência à população em breve. Retomando a palavra, o
Senhor Vereador Erasmo Soares, finalizando seu discurso, reforçou suas
palavras dizendo que os Vereadores que compunham a oposição ao Prefeito
Municipal se posicionavam contrários à referida matéria. Vereador Rusemberg
Gomes Guimarães: Em poucas palavras, falando sobre a atribuição do
vereador de legislar, a qual classificou como a elaboração de leis, defendeu
que os Vereadores de Marco precisavam inteirar-se mais do Regimento Interno
da Câmara Municipal, a fim de comparecerem assiduamente aos
compromissos que o mesmo impunha, citando que em seu Art. 50 o mesmo
determinava que os membros de comissões competentes não poderiam
ausentar-se de suas sessões, salvo por ter vezes consecutivas ou cinco
alternadamente, bem como que a proposição de emendas também poderia
ocorrer, pelas comissões, após o prazo de apresentação das mesmas, que
antecedia o envio da matéria às Comissões. Na oportunidade, em aparte, o
Vereador João Batista Viana relatou que algumas oportunidade de reunião
entre as comissões foram nulas, por conta de não comparecimento de
membros que eram oriundos da oposição ao Prefeito Municipal na Câmara
Municipal, acrescentando que no Regimento Interno não constava
obrigatoriedade aos edis para reunião em período de apresentação de
emendas às matérias. Em resposta, o Vereador Rusemberg Guimarães disse
ser necessário que os presidentes das comissões, após leitura das matérias no
Pequeno Expediente das Sessões Ordinárias, ao final das mesmas,
determinasse aos componentes data e horário de reunião. 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 ao Projeto
de Lei nº 012, de 10 de abril de 2017, de autoria do Poder Executivo, que
dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Sanitária em
estabelecimentos que produzam produtos de origem animal e dá outras
providências; Parecer Conjunto Favorável ao Projeto de Lei nº 013, de 10 de
abril de 2017, de autoria do Poder Executivo, que institui o Estatuto do
Microempreendedor Individual, da Microempresa e a Empresa de Pequeno
Porte no Município de Marco, em conformidade com os artigos 146, III, D, 170,
IX, e 179 da Constituição Federal e com a Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, e dá outras providências; Parecer Conjunto Favorável ao
Projeto de Lei Complementar nº 001, de 18 de abril de 2017, de autoria do
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Poder Executivo, que Institui o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais –
REFIS, de incentivo à adimplência de sujeitos passivos no Município de Marco
e dá outras providências; e, Requerimentos nº 031, 032, 033 e 034, de 03 e 04
de maio de 2017, de autoria dos Senhores Vereadores José Erasmo Ramos
Soares, Antônio Ademar Alencar Neto, Manuel Fredney Rios e Francisco
Robério Vasconcelos, respectivamente. Prosseguindo, o Excelentíssimo
Senhor Presidente colocou as referidas matérias à discussão do Plenário,
tendo havido a seguinte discussão: Projeto de Lei nº 012: Vereador João
Batista: Argumentou que confiava nos trabalhos realizados na Câmara
Municipal, dizendo acatar os relatos feitos sobre seu voto favorável ao Projeto
de Lei, que traria benefícios à população, quanto o aperfeiçoamento e
higienização dos produtos, mas que no momento não via condições dos
produtores locais para com o que o projeto exigia. Vereador Rusemberg
Guimarães: Disse não acreditar que os produtores conseguissem se qualificar
com a vigência da Lei proposta, uma vez que o Município não oferecia
condições para abate de animais de pequeno, médio ou grande portes em seu
território e que a maioria dos produtores locais não tinha as condições
financeiras necessárias para o que a matéria exigia. Vereador Erasmo
Soares: Disse que a sociedade tinham direito ao consumo adequado de
produtos de origem animal e o Município de Marco não apresentava condições
necessárias para que o Sistema de Inspeção Municipal funcionasse
corretamente. Vereador Edilson Vasconcelos: Disse que o SIM não vinha
favorecer as pessoas menos afortunadas, as quais estariam realizando as
vendas dos produtos e que não teriam condições de cumprir as exigências do
Sistema. Vereadora Socorro Osterno: Defendeu que se tratava de um projeto
inovador, não devendo, o Município, deixar de aderir ao mesmo, bem como
que posteriormente se poderia fazer a qualificação dos produtores. Vereador
René Osterno: Disse que diante da crise econômica que estava havendo no
País, o Projeto somente dificultaria mais a vida dos pequenos comerciantes.
Projeto de Lei Complementar nº 001: Vereador Rusemberg Guimarães:
Dizendo que a proposta do REFIS era uma forma legal de se adquirir mais
receitas, disse discordar de artigo da matéria que autorizava à Procuradora do
Município a inclusão de nomes dos sujeitos inadimplentes no SERASA, uma
vez que tal medida dificultaria a cidadãos mais pobres terem crédito para com
lojas e estabelecimentos comerciais. Vereador Erasmo Soares: Disse que em
Marco cerca de 80 % (oitenta por cento) dos proprietários de imóveis eram
devedores de impostos cobrados pelo Município, que já os cobrava
abusivamente, não sendo viável proposta, já que os cidadãos não estavam
preparados para a obrigatoriedade de pagamento da quantidade de impostos
cobrada. Vereador João Batista: Defendeu que o dinheiro oriundo de
cobrança de impostos locais não lesaria os mais pobres, mas daria aos
mesmos mais oportunidades quanto à qualidade dos serviços públicos.
Vereadora Socorro Osterno: Lembrando que havia pagado tributos
municipais no ano de 2016, disse ser a favor da aprovação da matéria,
defendendo que posteriormente cabia ao Poder Executivo pensar formas de
auxiliar os devedores para com a quitação de dívidas. Vereador Edilson
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Vasconcelos: Lembrou que se tratava de uma lei federal, não havendo
obrigação dos municípios de acatá-la e que não se resolveria os problema
locais com as cobranças locais, as quais somente maltratariam os menos
favorecidos. Na ocasião, o Vereador 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 as
pessoas menos favorecidas seriam beneficiadas com as cobranças locais, com
serviços como distribuição de remédios e transporte gratuito, elogiando, ainda,
o Poder Executivo pela proposta de rebate em 80% da dívida, que certamente
era de cidadãos de maior poder aquisitivo, proporcionaria ao Município, que
vinha crescendo bastante em relação aos vizinhos, maior arrecadação.
Requerimento nº 031: O Vereador Presidente Antônio Ademar Alencar
Neto, percebendo a inexistência de Vereadores inscritos para discussão do
mesmo, e com base nos termos do Art. 22, § 2º, do RI, passou a direção dos
trabalhos ao Senhor Vice-Presidente, para que pudesse discutir a matéria,
lembrando que no ano de 2016 se havia dado entrada na Casa de
Requerimento de convocação da então Secretária de Saúde, esposa do então
Prefeito Municipal, o qual teria recebido voto contrário do Plenário e assegurou
que sempre que convocados o Prefeito Municipal ou os Secretários Municipais,
na atual Gestão, votaria a favor da proposição. Requerimento nº 032:
Vereador Rusemberg Guimarães: Falou da importância de o Requerimento
ser atendido, por conta do perigo a que estavam submetidos os estudantes da
Instituição, uma vez que a pavimentação asfáltica proporcionara o desnível do
redutor de velocidade existente em frente ao prédio. Vereador Erasmo
Soares: Disse que se tratava de grande risco para os estudantes da E.E.M.
Ricardo de Sousa Neves a velocidade com que motoqueiros passavam pelo
trecho da entrada do prédio da escola, sendo necessária a implantação de
redutor de velocidade. Vereadora Socorro Osterno: Classificando a matéria
como de grande importância para a segurança dos estudantes da escola, disse
esperar que o pedido fosse atendido pelo Poder Executivo. Requerimento nº
033: Vereador Rusemberg Guimarães: Dizendo ser desnecessária a matéria,
já que já estava disposto na CLT o direito ao conjunto de equipamentos
necessários ao trabalho para garis, disse esperar, contudo, que o Poder
Executivo acatasse o pedido. Vereador Edilson Vasconcelos: Disse esperar
que com a aprovação do Requerimento os Vereadores que apoiavam o
Prefeito Municipal cobrassem do Senhor Secretário de Infraestrutura agilidade
quanto à aquisição dos conjuntos de equipamentos para os garis. Vereador
João Batista: Elogiou o Requerimento, dizendo que o mesmo proporcionaria
aos servidores para desfrutar de um trabalho mais seguro. Requerimento nº
034: Vereador Rusemberg Guimarães: Parabenizou o Vereador, dizendo que
se vivia no Brasil em um regime democrático e que a população estava sempre
a dar respostas às ações do Poder Público, o que certamente ocorreria caso o
Poder Executivo não atendesse o pedido. Sequenciando, o Excelentíssimo
Senhor Presidente colocou as referidas matéria à deliberação do Plenário,
que receberam a seguinte votação: Projeto de Lei nº 012, com seu respectivo
Parecer, em processo nominal, quórum de maioria simples e em um só turno
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de votação, aprovado por maioria simples, com votos favoráveis dos
Vereadores Socorro Osterno, Iná Maria, Edmilson Leocádio, Fredney Rios e
Francisco Robério, votos contrários, dos Vereadores Erasmo Soares, René
Osterno, Edilson Vasconcelos e Rusemberg Guimarães, e uma abstenção, do
Vereador João Batista; Projeto de Lei nº 013, de 10 de abril de 2017, com seu
respectivo Parecer, em processo nominal, quórum de maioria simples e em um
só turno de votação, aprovado por unanimidade; Projeto de Lei Complementar
nº 001, de 18 de abril de 2017, em processo nominal, por quórum de maioria
absoluta e em primeiro turno de votação, aprovado por quórum superior ao de
maioria absoluta, com votos favoráveis dos Vereadores Socorro Osterno, Iná
Maria, Edmilson Sampaio, João Batista, Fredney Rios, Francisco Robério e
Alencar Neto e contrários, dos Vereadores Erasmo Ramos, René Osterno
Edilson Vasconcelos e Rusemberg Guimarães; e, Requerimentos nºs 031, 032,
033 e 034, aprovados por unanimidade. Prosseguindo, os Senhores
Vereadores Erasmo Soares e João Batista, líderes das bancadas do PP e
PSD, respectivamente, com base no Art. 44, do RI, solicitaram do
Excelentíssimo Senhor Presidente uso da palavra. Acatadas as solicitações, o
Senhor Vereador Erasmo Soares, Líder da Bancada do PP, disse que
embora a matéria propusesse uma cobrança devida, se tratava de um Projeto
que diminuía os juros, mas não diminuía os valores a serem pagos, bem como
que proporcionava aos cidadãos inadimplentes com o pagamento terem seus
nomes incluídos no SERASA, o que não seria bom para a população, e, o
Senhor Vereador João Batista, Líder da Bancada do PSD, disse que o
Projeto somente beneficiaria a população, por a mesma perderia mais, caso
não fosse aprovado, dizendo que os Vereadores que compunham a oposição
ao Prefeito Municipal poderiam ter apresentado emendas à matéria, em
reunião realizada com a Procuradoria do Município, antes de emitir votos.
Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente parabenizou todos os
Vereadores, pelas participações na discussão das matérias, dizendo se tratar,
a atual composição da Câmara Municipal, de um Parlamento inovador e
atuante. 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 15 (quinze) de maio 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 09 (nove) de maio
de 2017.
Antônio Ademar Alencar Neto – Presidente:
Socorro Osterno Neves – Primeira Secretária:
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