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ATA DA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª (PRIMEIRA)
SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO – CEARÁ.

Aos 15 (quinze) 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, realizou-se a 13ª (décima terceira) 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. Por ocasião da
comemoração do Dia das Mães foi apresentado um vídeo em sua homenagem.
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 as seguintes
correspondências: Ofício nº 035/2017, de 12 maio de 2017, oriundo do
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Marco - SINDMARCO,
informando a esta Casa a realização de sessão de audiência pública a tratar da
Reforma da Previdenciária e da Reforma Trabalhista, a ser organizada pela
referida entidade, a realizar-se às 10,00h do dia 26 de maio de 2017, no hotel
Hanna, na Rua José Maria Farias, nº 100; e, Ofício Circular nº 14/2017, de 04
de maio de 2017, oriundo do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM,
informando a Casa sobre as ações de capacitação do Programa
CAPACIDADES do ano de 2017. Prosseguindo, a Senhora Primeira Secretária
leu as seguintes proposições: Requerimento nº 035/2017, de 10 de maio de
2017, de autoria do Senhor Vereador René Osterno Rios, requerendo do Poder
Executivo, o fechamento do canal de esgoto que pega na entrada do trecho de
rua conhecido por Parquinho até a estátua Monsenhor Waldir, naquelas
proximidades, protocolizado sob o nº 1016/17, em 10.05.17; Requerimento nº
036/2017, de 10 de maio de 2017, de autoria do Senhor Vereador João Batista
Viana, requerendo do Poder Executivo a instalação de câmeras de segurança
para monitoramento das vias da Cidade, especialmente as entradas e saídas,
protocolizado sob o nº 1017/17, em 10.05.17, Requerimento nº 037/2017, de 10
de maio de 2017, de autoria da Senhora Vereadora Iná Maria Macêdo Osterno,
requerendo a reforma e manutenção de todas as estradas do Município,
protocolizado sob o nº 1018/17, em 10.05.17; Requerimento nº 038/2017, de 10
de maio de 2017, de autoria do Senhor Vereador Rusemberg Gomes
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Guimarães, requerendo do Poder Executivo, bem como da Secretaria
Municipal de Saúde, a aquisição de aparelhos glicosímetros pra uso dos
agentes comunitários de saúde, assim como a capacitação desses
profissionais para uso dos referidos aparelhos, protocolizado sob o nº
1019/2017, em 10.05.17; e, Moção de Pesar nº 02/2017, de autoria do Senhor
Vereador René Osterno Rios e apoio dos Senhores Vereadores Edilson dos
Santos Vasconcelos, José Erasmo Ramos Soares e Rusemberg Gomes
Guimarães, solicitando registro em ata da Casa Legislativa de Moção de Pesar
pelo falecimento do Senhor José Edilardo Moreira, ocorrido no dia 05/05/2017,
na Casa de Misericórdia de Sobral/CE, protocolizado sob o nº 1020, em
11.05.17. Prosseguindo o Excelentíssimo Senhor Presidente encaminhou os
Requerimentos nºs 035, 036, 037 e 038/2017 à Ordem do Dia da presente
sessão e, a Moção de Pesar nº 002/2017, à Ordem do Dia da Sessão
Seguinte. 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 Alex Sandro Rodrigues de Castro, Secretário Municipal de Saúde, o
espaço de 00h15min para que prestasse informações, conforme fora
convocado. O Senhor Alex Sandro Rodrigues de Castro, Secretário
Municipal de Saúde, agradecendo o convite, assegurou aos Edis que trataria
de todos os assuntos para os quais fora convocado. Na oportunidade, houve a
seguinte discussão: Senhor Vereador Edmilson Leocádio Sampaio: Elogiou
o trabalho do Secretário, destacando que no Distrito de Mocambo havia
médico, dentista e enfermeiro à disposição da comunidade. Secretário
Municipal de Saúde: Confirmou o que o Vereador havia dito, acrescentando
que já se estava providenciando um dentista para o Distrito de Panacuí e que
Mocambo e Panacuí mereciam ter seus quadros completos com urgência por
estarem distantes da sede e serem distritos. Senhor Vereador José Erasmo
Ramos Soares: Relatou ao Secretário que havia servidores contratados na
zona rural assumindo vagas de concursados na área de Saúde, citando os
cargos de enfermeiro e motorista, e indagou do mesmo sobre previsão para a
chamada dos aprovados no Concurso Público de 2016 para os cargos,
inclusive para o de médico. Senhor Secretário Municipal de Saúde: Explicou
que havia em Marco, nos postos do Programa de Saúde da Família – PSF, 08
(oito) enfermeiros contratados e mais dessa quantidade de efetivos que, assim
como médicos concursados, pediram licença sem renumeração, estando, os
enfermeiros contratados, naturais e residentes em Marco, assumindo as vagas
por conta da impossibilidade de vacância no cargo para chamada dos
concursados, uma vez que os licenciados tinham suas vagas garantidas,
situação que contemplava a categoria de médicos. Na ocasião, acrescentou
que os concursados recentemente poderiam ser chamados em breve, quando
se abrissem centros especiais de Saúde no Município. Também, afirmou que
não havia servidores trabalhando em desvio de função oriundos do então
concurso na área de Saúde. Por fim, informando que somente o posto de
saúde Sede II carência de médico no momento, o qual estaria chegando em
breve, acrescentou que havia, ainda, além do quadro de efetivos, 04 (quatro)
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médicos do Programa Mais médicos e 02 (dois) médicos veteranos em serviço,
bem como que se havia providenciado melhorias no atendimento do Hospital
Municipal Manuel Jaime Neves Osterno. Senhor Vereador René Osterno
Rios: Indagou do Secretário se havia previsão para transporte de pacientes da
Localidade Feijão Bravo para atendimento de fisioterapia na sede, uma vez que
estava faltando veículo para transportá-los. Senhor Secretário Municipal de
Saúde: Disse que a função do NASF – Núcleo Público de Apoio à Saúde da
Família era levar os profissionais de saúde para perto da comunidade, o que já
estava ocorrendo, e que esses profissionais estariam sendo deslocados para
realizar o serviço mais perto das pessoas nas comunidades e bairros, momento
em que informou que já estava ocorrendo a assinatura de convênio por parte
do Senhor Prefeito Municipal para aquisição de nova ambulâncias, oriundas de
emendas de Deputados Estaduais como Manuel Duca da Silveira Neto e outros
exclusivas para Marco, devendo, a ambulância a servir os Distritos, ser
equipada para o transporte de vários cidadãos. Senhor Vereador Edilson dos
Santos Vasconcelos: Indagou do Secretário sobre a possibilidade de
reabertura do posto de saúde da Localidade São Geraldo e qual a vantagem da
locação de veículo para transporte de pacientes a outras cidades frente aos
gastos para com o conserto do veículo da Prefeitura Municipal estagnado em
oficina em Sobral, que realizava os reparos. Senhor Secretário de Saúde:
Explicou que o referido posto, segundo exigência do Ministério da Saúde, sob
pena de o Município ter recursos na área bloqueados, teria que estar em breve
em funcionamento, mas que por conta de negligências quanto à construção e
ativação do mesmo na Gestão anterior, a Secretaria Municipal de Saúde
encontrava entraves para a reabertura, estando prestes a cadastrá-lo no
Cadastro Nacional de Estabelecimentos da Saúde, exigência para o
funcionamento para essas unidades não atendida pela então Gestão. Quanto
às colocações acerca da possibilidade de conserto do veículo que conduzia
pacientes a outras cidades, disse que se estava em período de licitação para a
aquisição do mesmo, o qual era demorado. Senhor Vereador Rusemberg
Gomes Guimarães: Solicitou informações concretas de data para reabertura
do Posto de Saúde de São Geraldo. Senhor Secretário de Saúde: Disse que
havia possibilidade de reabertura do mesmo para o dia 26 (vinte e seis) de
junho, data informada pela Secretaria ao Ministério da Saúde. Senhor
Vereador Rusemberg Gomes Guimarães: Solicitou explicação sobre
ausência de exame de prevenção ao câncer de colo de útero em duas
localidades e sobre possibilidade de reimplantação de casas de apoio em
Sobral e Fortaleza aos munícipes, defendendo que tal medida era um direito
constitucional da população. Senhor Secretário de Saúde: Explicou ao
Vereador que havia entrado no Centro de Abastecimento Farmacêutico de
Marco, no início do ano, material avaliado em 57.000,00 (cinquenta e sete mil
reais), mas que, por conta do intervalo de um ano e meio de falta de realização
do exame, instituição credenciada pelo SUS a fazer a leitura citológica,
necessária ao diagnóstico, descredenciara o Município de Marco, estando, a
atual Administração, procurando, por meio de influência política do Ex-
Deputado Estadual Rogério Aguiar, por forma de reinserção do Município no
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cadastro. Quanto a previsões de reimplantação de casas de apoio em Sobral e
Fortaleza, respondeu que os pacientes assistidos nesses municípios
regularmente no momento eram pontuais, sendo inviável a reimplantação das
casas de apoio, estando, estes, sendo levados e trazidos prontamente nos dias
de tratamento de Marco às cidades. Senhor Vereador Rusemberg Gomes
Guimarães: Retomando a palavra, disse que em gestões passadas os
pacientes que haviam passado por cirurgia, que necessitavam retornar àquelas
cidades, para retirar pontos, por exemplo, e precisavam de acompanhantes,
foram atendidos, junto aos acompanhantes, pelas casas de apoio,
acrescentando que caso as mesmas fossem reabertas o Município seria
ressarcido pelo Ministério da Saúde quanto aos gastos. Senhor Vereador
João Batista Viana: Afirmando que na Gestão anterior foram gastos recursos
com serviços que não existiram na área de Saúde, principalmente quanto aos
postos de PSF, e que o Senhor Prefeito Municipal Roger Neves Aguiar estava
procedendo de forma lícita nos gastos públicos no Município, indagou do
Secretário sobre previsão para serviço realização de partos dentro do Hospital
Municipal. Senhor Secretário de Saúde: Em resposta, disse que entre o dia 1º
(primeiro) de janeiro e o dia 30 (trinta) de abril do corrente ano nasceram 69
(sessenta e nove) marquenses dentro do Hospital Municipal Jaime Osterno,
com o auxílio de parteiros de vasta experiência, sendo, as crianças, registradas
no mesmo antes de as mães receberem alta. Senhora Vereadora Socorro
Osterno Neves: Parabenizou o Senhor Secretário, dizendo que tendo visitado
o Hospital Municipal o havia encontrado com suas repartições limpas e
organizadas e atendimento em tempo integral, bem como que os postos de
PSF estavam quase todos funcionando. Senhor Vereador José Erasmo
Ramos Soares: Disse esperar que se enviasse à Câmara relação desse
pessoal de licença não remunerada, dentre eles, enfermeiros e médicos, bem
como de recepcionistas, contratados. Também, disse ao Secretário achar
perigoso o fato de uma ambulância no Município percorrer cerca de 50.000
(cinquenta mil) quilômetros em três meses, e que a Prefeitura municipal e os
motoristas corriam risco de responderem por incidentes decorrentes do
excesso de uso. Também, indagou do Secretário sobre previsão de campanha
de vacinação, alegando que a ausência da mesma prejudicava a população,
por possibilitar o reaparecimento de epidemias de doenças já erradicadas, e
defendeu a necessidade de reimplantação de casas de apoio em Sobral e
Fortaleza para atender os munícipes, argumentando que alguns pacientes não
tinham disposição para retornar aos lares, citando os de tratamento de
radioterapia. Senhor Secretário de Saúde: Agradeceu aos Vereadores, pela
atenção, disponibilizando-se a, sempre que necessário fosse, comparecer à
Câmara Municipal para esclarecimentos acerca dos trabalhos da Secretaria
Municipal de Saúde. Excelentíssimo Senhor Presidente Antônio Ademar
Alencar Neto: Disse ao Senhor Secretário que a Casa agradecia seu
comparecimento, e que haviam sido devidamente respondidas as indagações
dos Vereadores. 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.

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


CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO
ESTADO DO CEARÁ

Rua Rios, S/N – Centro – CEP: 62.560-000 – CNPJ: 03.855.618/0001-21 – Fone: (88) 3664-1951
MARCO – CEARÁ

Site: www.camaramunicipaldemarco.ce.gov.br / Email: ouvidoria@cmm.ce.gov.br

Na oportunidade, a Senhora Primeira Secretária leu as seguintes proposições:
Parecer Conjunto Favorável das Comissões de Legislação, Justiça e Redação
e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas ao Projeto de Lei Complementar
nº 001, de 18 de abril de 2017, de autoria do 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 035, 036, 037 e 038, de 10 de maio de
2017, de autoria dos Senhores Vereadores René Osterno Rios, João Batista
Viana, Iná Maria Macêdo Osterno e Rusemberg Gomes Guimarães,
respectivamente. Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente colocou
as referidas matérias à discussão do Plenário, tendo havido a seguinte
discussão: Projeto de Lei Complementar nº 001: Vereadores Erasmo
Soares, Rusemberg Guimarães, René Osterno e Edilson Vasconcelos:
Disseram que muitos marquenses dependiam do crédito que tinham junto ao
comércio, não sendo uma medida boa a inserção de seus nomes em cadastro
de inadimplentes junto ao SERASA por conta de não pagamento de impostos
municipais. Vereador João Batista: Disse que não se poderia exigir do Poder
Executivo o cumprimento de seu papel devido caso o mesmo não pudesse
realizar tal arrecadação pela cobrança de impostos, a qual era necessária ao
Município e beneficiaria mais os de menor poder aquisitivo do que os de maior.
Vereadora Socorro Osterno: Registrou o benefício que o Projeto trazia aos
munícipes com a liquidação de débitos e dispensa de juros e correções, bem
como com parcelamentos, fazendo-lhes recuperarem seus créditos junto à
Prefeitura Municipal. Requerimento nº 035: Vereador Rusemberg
Guimarães: Disse que a situação do esgoto era provisória, já que estava
prevista conclusão do sistema de saneamento básico do Município. Vereador
Erasmo Soares: Parabenizou o Vereador, criticando a Gestão anterior, pela
existência e condições do esgoto, e alertou para a possibilidade de acidentes
com crianças no local, além de proliferação de mosquitos e consequentes
epidemias. Vereador Edilson Vasconcelos: Ressaltou a importância do
Requerimento, por conta do meu cheiro existente no local. Vereador René
Osterno: Disse ser de grande importância, a medida que solicitava do Poder
Executivo, a qual deveria ser atendida. Vereador João Batista: Disse apoiar o
Vereador quanto ao seu pedido, afirmando ter falado sobe o problema na
Câmara Municipal na Gestão anterior, não tendo sido lhe dada atenção.
Requerimento nº 036: Vereador Erasmo Soares: Elogiou o Vereador, pelo
Requerimento, dizendo que como Marco atraía criminosos de outras cidades,
aquela medida os inibiria, e que era uma oportunidade de implantação da
guarda municipal, que deveria fazer o monitoramento. Vereador René
Osterno: Classificou o Requerimento como fundamental para a segurança em
Marco, lembrando que a saída da sede que dava acesso ao Distrito de
Mocambo precisava ser lembrada na implantação das câmeras, uma vez que
pela mesma muitos cidadãos de outras localidades chegavam à sede.
Vereador Edilson Vasconcelos: Parabenizou o Vereador, dizendo ser
vergonhosa para Marco a situação em que viva quanto à segurança pública.
Vereador Rusemberg Guimarães: Apoiando o Requerimento, disse que
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também havia necessidade de instalação das câmeras nas ruas principais da
Cidade. Vereador João Batista: Agradeceu aos Pares, pelo apoio.
Requerimento nº 037: Vereador Erasmo Soares: Disse que embora se
tratasse de uma solicitação necessária, o Requerimento generalizava o pedido,
desprestigiando os demais Vereadores. O Excelentíssimo Senhor Presidente
Antônio Ademar Alencar Neto, nos termos do Art. 22, § 2º, do RI, tendo
passado a direção dos trabalhos ao Senhor Vice-Presidente Francisco Robério
Vasconcelos, para que pudesse discutir a matéria, bem como os Vereadores
Iná Osterno, Rusemberg Guimarães e Edilson Vasconcelos, disseram que
embora se tratasse de uma solicitação generalizada, havia possibilidade de
outros Vereadores fazerem o pedido posteriormente. Requerimento nº 038:
Vereadores Erasmo Soares, Rusemberg Guimarães e Edilson
Vasconcelos: Disseram que o glicosímetro era necessário, já que ações
preventivas na Saúde diminuíam consideravelmente o índice de contração de
doenças e que se tratava de uma forma econômica de prevenir a doença.
Sequenciando, o Excelentíssimo Senhor Presidente colocou as referidas
matéria à deliberação do Plenário, que receberam a seguinte votação: Projeto
de Lei Complementar nº 001, de 18 de abril de 2017, em processo nominal, por
quórum de maioria absoluta e em segundo 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
Soares, René Osterno, Edilson Vasconcelos e Rusemberg Guimarães; e,
Requerimentos nºs 035, 036, 037 e 038, 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 22
(vinte e dois) 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 15 (quinze) de maio de 2017.
Antônio Ademar Alencar Neto – Presidente:
Socorro Osterno Neves – Primeira Secretária:
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