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ATA DA 25ª (VIGÉSIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª (PRIMEIRA) 
SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO – CEARÁ. 
 
Aos 11 (onze) dias do mês de setembro 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 25ª (vigésima quinta) 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. Foi realizada 
outorga de Moção de Aplauso de autoria da Mesa Diretora ao jovem 
marquense Kaio Vitor Vasconcelos Silva, pelo Excelentíssimo Senhor Vereador 
Presidente, Antônio Ademar Alencar Neto, e pelo Senhor Vice-Presidente, 
Vereador Francisco Robério Vasconcelos, pela conquista de duas medalhas de 
ouro na copa KOBUKAN, campeonato sul-americano de Caratê, em agosto de 
2017, no Peru. Ao final da entrega da Moção, entoou-se o Hino Nacional 
Brasileiro, tendo, posteriormente, o jovem agradecido aos Vereadores, pela 
aprovação unânime da Moção de Aplauso, dizendo ser gratificante o 
reconhecimento do Município pelo seu trabalho, citando o apoio dado pela 
Prefeitura Municipal para que pudesse participar do campeonato e trazer para 
o Brasil duas medalhas de ouro, representando o Município e o Estado. 
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 Secretaria. 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: Ofícios 
datados de 05 e 11 de setembro de 2017, oriundos da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, de nºs: 05092017/01, em resposta ao Requerimento nº 
049/2017, de autoria do Vereador João Batista Viana; 05092017/02, em 
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resposta ao Requerimento nº 059/2017, de autoria do Vereador René Osterno 
Rios; 05092017/03, em resposta ao Requerimento nº 060/2017, de autoria do 
Vereador Edilson dos Santos Vasconcelos; 05092017/04, em resposta ao 
Requerimento nº 061/2017, de autoria do Vereador José Erasmo Ramos 
Soares; 05092017/05, em resposta ao Requerimento nº 063/2017, de autoria 
do Vereador Edmilson Leocádio Sampaio;  05092017/06, em resposta ao 
Requerimento nº 064/2017, de autoria do Vereador Francisco Robério 
Vasconcelos; 05092017/07, em resposta ao Requerimento nº 065/2017, de 
autoria do Vereador Manuel Fredney Rios;  05092017/08, em resposta ao 
Requerimento nº 066/2017, de autoria do Vereador João Batista Viana; 
11092017/01, em resposta ao Requerimento nº 067/2017, de autoria do 
Vereador Francisco Robério Vasconcelos; 11092017/02, em resposta ao 
Requerimento nº 068/2017, de autoria do Vereador Francisco Robério 
Vasconcelos; 11092017/03, em resposta ao Requerimento nº 069/2017, de 
autoria do Vereador Edmilson Leocadio Sampaio; e, Ofícios nºs 0134 e 
0135/2017, datados de 11 de agosto de 2017, oriundos da Secretária Municipal 
de Educação, Cultura e Desporto, em resposta aos Requerimentos de nºs 062 
e 069/2017, de autoria dos Vereadores José Erasmo Ramos Soares e 
Edmilson Leocádio Sampaio, respectivamente. Prosseguindo, a Senhora 
Primeira Secretária leu a Mensagem/Projeto de Lei nº 033/2017, de 24 de 
agosto de 2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Plano 
Plurianual de Governo do Município para o quadriênio 2018/2021, 
protocolizado sob o nº 1.124/17, em 31.08.17.  Sequenciando, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente encaminhou o Projeto de Lei nº 033/2017 – 
PPA para a Comissão de FOTC, que nos termos do Art. 146, § 1º, III, da Lei 
Orgânica Municipal, emitia Parecer sobre Projetos de Lei Ordinária ou 
Complementar, inclusive sobre suas Emendas, que tratem de matéria 
financeira. Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente iniciou o Grande 
Expediente, convocando os Senhores Vereadores inscritos por ordem de 
chegada para uso da palavra na tribuna, conforme determina o Art. 86, do RI: 
Vereadora Socorro Osterno Neves: Cumprimentando o marquense Kaio 
Vitor, campeão de Caratê junto à Seleção Brasileira de Caratê, disse que o 
jovem servia de exemplo para os demais de Marco. Em seguida, falando sobre 
as condições atuais do sistema político brasileiro, classificando-o como 
corrupto, atribuiu ao mesmo as atuais ocorrências de corrupção na classe 
política. A nobre Vereadora destacou, ainda, as belas apresentações do desfile 
do Dia da Independência, sete de setembro, na Cidade, pelas escolas das 
redes pública e privada de ensino, parabenizando, na oportunidade, o Senhor 
Prefeito Municipal, pela presença e dedicação ao evento, dizendo que em 
breve daria entrada em Moção de Aplauso às instituições de ensino 
responsáveis pela sua realização. Vereador Rusemberg Gomes Guimarães: 
De antemão, relembrou o atentado ao centro de negócios americano ocorrido 
em 11 de setembro de 2001, classificado-o como ato terrorista, onde enalteceu 
a importância da tolerância às doutrinas religiosas como elemento de paz. Em 
seguida, falando sobre o quadro de chuvas no norte do Estado do Ceará em 
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2017, disse que embora o mesmo tivesse sido favorável até então, havia 
comunidades locais prestes a enfrentar falta de água, onde sugeriu que a 
Prefeitura Municipal tentasse, junto ao Ministério da Integração Nacional, incluir 
Marco na lista de municípios a serem atendidos com operações carro-pipa, e 
que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico providenciasse a 
construção de cisternas nas mesmas. Segundo o Vereador, tais medidas 
contribuiriam para que os respectivos moradores, em sua maioria produtores, 
continuassem morando no campo. O Vereador Erasmo Soares, em aparte, 
destacou a grande dificuldade de acesso à água na comunidade de Contendas, 
o que já teria sido objeto de Requerimento de sua autoria, e rumores de 
reserva de cerca de dez milhões de reais nos cofres públicos municipais, por 
meio da qual poderiam ser construídos poços profundos na Zona Rural de 
Marco. O Vereador Rusemberg Guimarães, retomando a palavra, disse 
acreditar que a Prefeitura Municipal em breve aderiria à operação carro-pipa, 
porém destacou a necessidade de urgência, como forma de assegurar que o 
Município fosse contemplado com a ação. Em seguida, o Vereador disse estar 
satisfeito pelo recebimento de respostas na Casa a Requerimentos enviados 
pelos Vereadores nos meses anteriores, onde propôs que no sítio eletrônico da 
Câmara constassem, junto ao nome do Vereador, os Requerimentos de sua 
autoria com as respectivas respostas, como forma de melhorar o acesso pela 
população às ações dos parlamentares. No momento, o Senhor Presidente, 
Vereador Alencar Neto, em aparte, implementou às informações dadas pelo 
Vereador Rusemberg que o Ministério da Integração Nacional acabara de 
incluir quinze municípios cearenses na operação carro-pipa, sendo, Marco, um 
dos mesmos. Assim sendo, o Vereador Rusemberg Guimarães agradeceu ao 
Senhor Presidente, a informação, finalizando seu discurso. Vereadora Iná 
Maria Macêdo Osterno: Informou que recentemente Sua Excelência o Senhor 
Prefeito Municipal, com o auxílio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
havia instalado no Bairro de Ilhota, por se tratar de risco, banheiros e 
lavanderia públicos, para atendimento às necessidades dos moradores. 
Também destacou, a Vereadora, que a comunidade estava sendo atendida, 
ainda, com coleta periódica de lixo, estando, inclusive, prestes a receber 
melhorias na rede de iluminação pública, ações que classificou como de 
relevância para a Administração Municipal, por se tratar de um bairro carente 
da Cidade. Na oportunidade, o Vereador Rusemberg Guimarães teceu elogios 
às ações da Vereadora e o Vereador René Osterno Rios, em aparte, indagou 
da Vereadora se os banheiros eram públicos, o que foi confirmado pela 
mesma, que finalizou suas palavras elogiando o marquense kaio Vitor e as 
comemorações do Dia da Independência em Marco. Vereador João Batista 
Viana: Dando início ao seu pronunciamento, fez menção ao talento do jovem 
Kaio Vitor, classificando sua conquista como heroica. Em seguida, sobre as 
colocações do Vereador Rusemberg Guimarães quanto aos problemas de falta 
de água em localidades, convidou todos os Vereadores a, por intermédio do 
Senhor Presidente, reunirem-se com o Senhor Prefeito Municipal para 
discussão da situação apresentada. Na oportunidade, enumerou ações da 
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Prefeitura Municipal em seu primeiro ano na atual Gestão, dando ênfase a 
articulação de festejos culturais juninos, assiduidade do Prefeito Municipal em 
eventos locais, entrega de fardamento para garis e empenho nas 
comemorações alusivas ao Dia da Independência. Na oportunidade, destacou 
a presença do Ex-Deputado Estadual Rogério Aguiar nos referidos eventos e 
seus esforços no auxílio aos marquenses em problemas de saúde durante o 
período de 2008 a 2016 no Município, junto à Fundação Francisco Aguiar, 
embora não pertencendo à então conjuntura política. Prosseguindo, disse 
esperar que o lema da Bandeira Nacional fosse honrado pelo Poder Público na 
esfera federal. Finalizando, informou que havia sido criticado em redes de 
relacionamento virtuais por citar problemas relacionados à Gestão passada na 
tribuna da Casa, onde afirmou que não deixaria de trazer à Câmara Municipal 
problemas que porventura detectasse em toda a Municipalidade. Por fim, disse 
que embora o serviço de segurança pública não fosse uma atribuição do 
Município, e, sim, do Estado, a Prefeitura Municipal não estava de braços 
cruzados quanto ao mesmo. 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 favorável da Comissão de LJR, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 03, de 25 de agosto de 2017, de autoria da Senhora 
Vereadora Iná Maria Macêdo Osterno, que concede o Título de Cidadão 
Honorário ao Senhor Ângelo Luís Leite Nobrega; e, Parecer favorável da 
Comissão de LJR sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 04, de 25 de 
agosto de 2017, de autoria do Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente 
Antônio Ademar Alencar Neto, que concede o Título de Cidadão Honorário ao 
Senhor Aníbal Ferreira Gomes, atual representante do Estado do Ceará na 
Câmara dos Deputados. Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
colocou as matérias à discussão do Plenário, tendo havido a seguinte 
discussão: Projeto de Decreto Legislativo nº 03: Vereadora Socorro 
Osterno: Destacou sua atuação como Secretário Municipal de saúde, motivo 
pelo qual os servidores municipais da área de saúde o estimavam bastante, 
sendo, assim, merecedor do título. Vereador Edilson Vasconcelos: Disse que 
se tratava de uma feliz escolha da Vereadora Iná Osterno, por se tratar de um 
profissional que exerceu muito bem seu papel quando à frente da saúde 
pública em Marco e pela sua humildade e acessibilidade para com todos os 
marquenses nos dias atuais. Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor 
Presidente submeteu à deliberação do Plenário as seguintes proposições: 
Projetos de Decreto Legislativo nºs 03 e 04/2017, em processo nominal, por 
quórum de dois terços e em um só turno de votação, com seus respectivos 
Pareceres. O Vereador Edilson dos Santos Vasconcelos se absteve na votação 
ao Projeto de Decreto Legislativo nº 04, de 25 de agosto de 2017, e a 
Vereadora Iná Maria Macêdo Osterno, nos termos do Art. 68, V, do RI, ficou 
impedida de manifestar votos sobre os referidos Projetos de Decreto, que 
foram aprovados por quórum superior ao de dois terços. Prosseguindo, os 
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Senhores Vereadores João Batista Viana e José Erasmo Ramos Soares, 
líderes das bancadas do PSD e PP, com base no Art. 44, do RI, solicitaram do 
Excelentíssimo Senhor Presidente uso da palavra. Na oportunidade, o 
Vereador Erasmo Soares destacou o exemplo do jovem Kaio Vitor 
Vasconcelos Silva, em seguida agradecendo ao Senhor Presidente, por ter 
rogado do Poder Executivo respostas aos Requerimentos dos Vereadores e 
destacando, na oportunidade, a importância de Indicação de sua autoria para 
que os servidores públicos tivessem folga de trabalho em seus aniversários 
natalícios, a qual ainda não surtira efeito. O Vereador também usou seu 
pronunciamento para mencionar as condições do prédio do Destacamento 
Policial de Marco, afirmando que o mesmo necessitava urgentemente de 
reforma, a qual já assegurada, segundo o Chefe de Gabinete do Prefeito 
Municipal, em audiência pública realizada na Casa no início do ano. Disse, 
ainda, que embora tivesse sido aprovado recentemente pela Câmara Municipal 
Projeto de Lei a proporcionar gratificação a policiais em folga de trabalho, como 
forma de melhorar o serviço de segurança pública, era necessária a aquisição 
de mais policiais, por conta do quadro de violência dos Distritos e do Bairro de 
Triângulo de Marco, áreas mais afastadas, na oportunidade adiantando que 
estava próxima a entrada na Casa de Projeto de Lei de criação de cargos 
comissionados na área, onde defendeu que dever-se-ia criar a Secretaria 
Municipal de Segurança Pública, o que possibilitaria o recebimento de verbas 
federais na área de segurança pública ao Município. O Vereador, na 
oportunidade, rogou do Senhor Prefeito Municipal a implantação efetiva da 
Guarda Municipal e relembrou Indicação de autoria do Senhor Presidente ao 
Poder Executivo de criação de um Conselho Municipal de Segurança Pública, 
após explosão de caixas eletrônicos na agência do Banco do Brasil local, no 
mês de março. Por fim, parabenizou as instituições de ensino básico do 
Município, pelo empenho no desfile do Dia da Independência, bem como ao 
Senhor Francisco Rogério de Sousa, por ter cedido sua frota de guardas pra o 
evento. O Vereador João Batista Viana, informou que em Gestão Municipal 
passada foram confeccionados Requerimentos e Indicações ao Poder 
Executivo abordando a necessidade de reforma na Delegacia local, não tendo 
sido tomada qualquer atitude por aquele Poder, bem como que na ocasião 
houvera rumores de contemplação do Município com uma delegacia nova por 
parte do Governo do Estado, segundo os quais, por incompetência do Poder 
Executivo na aquisição de espaço para a construção, não fora realizada. 
Também, afirmou que no ano de 2009, havia sido aprovada Lei Municipal a dar 
direito ao Prefeito Municipal de convocação de pelo menos a metade dos 
guardas municipais caso não houvesse condições de chamada de todos, 
porém não tendo sido chamados sequer quatro guardas. Por fim, disse 
perceber que embora já tivesse dado entrada na Casa Projeto de Lei para 
aquisição de contingente necessário de guardas, tal ação devia ser realizada 
mediante processo de licitação e finalizou seu pronunciamento destacando que 
os Vereadores haviam recebido o Plano Plurianual do Município para o 
quadriênio 2018/2021, no qual poderiam implantar ações que fossem 
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necessárias ao Município. 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 18 (dezoito) de setembro 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 11 
(onze) de setembro de 2017. 
Antônio Ademar Alencar Neto – Presidente: 
Socorro Osterno Neves – Primeira Secretária: 


