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ATA DA 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª (PRIMEIRA) 
SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO – CEARÁ. 
 
Aos 02 (dois) dias do mês de outubro 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 28ª (vigésima oitava) 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. 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 pela Senhora Primeira 
Secretária pela Senhora Segunda 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 o Ofício Circular nº 18/2017 – GAB.PRES., de 26 de 
setembro de 2017, oriundo do Excelentíssimo Senhor Presidente do TCE, 
Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima, convidando o Excelentíssimo 
Senhor Presidente e demais Vereadores para a concertação social do projeto 
Transparência na Gestão Pública – Controle Cidadão, desenvolvido pelo 
Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em parceria com a Fundação 
Demócrito Rocha (FDR), a realizar-se dia 05 (cinco) de outubro, no Centro de 
Convenções de Sobral-Ceará. Prosseguindo, a Senhora Primeira Secretária 
leu as seguintes proposições: Projeto de Decreto Legislativo nº 06, de 26 de 
setembro de 2017, de autoria do Senhor Vereador Francisco Robério 
Vasconcelos, que concede o Título de Cidadão Honorário ao Senhor Samir 
Carlos da Penha Oliveira, protocolizado sob o nº 1.163/17, em 29.09.17; 
Projeto de Decreto Legislativo nº 07, de 26 de setembro de 2017, de autoria do 
Senhor Vereador José Erasmo Ramos Soares, que concede o Título de 
Cidadão Honorário ao Senhor Sitônio Rodrigues da Silva, protocolizado sob o 
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nº 1.164/17, em 29.09.17; Projeto de Decreto Legislativo nº 08, de 26 de 
setembro de 2017, de autoria do Senhor Vereador René Osterno Rios, que 
concede o Título de Cidadão Honorário ao Senhor Vereador Rusemberg 
Gomes Guimarães, protocolizado sob o nº 1.165/17, em 29.09.17; Moção de 
Repúdio nº 03/2017, de 28 de setembro de 2017, de autoria do Senhor 
Vereador Rusemberg Gomes Guimarães e apoio dos demais Vereadores , 
dirigida à Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH, sociedade 
de economia mista vinculada ao Estado do Ceará, bem como ao Governador 
do Estado do Ceará e ao Ministério Público, em razão da ineficiência na 
fiscalização de desvios clandestinos e ilegais das águas do Rio Acaraú, que, 
entre outros, abastece o Município de Marco, protocolizada sob o nº 1.162/17, 
em 28.09.17; e, Moção de Aplauso nº 07/2017, de 26 de setembro de 2017, de 
autoria da Mesa Diretora, que  sugere a aprovação de Moção de Aplauso em 
face do exemplo de educação cívica proporcionada pelas escolas públicas e 
privadas do Município de Marco, por ocasião do Dia da Independência, 
protocolizada sob o nº 1.160/17, em 26.09.17. Prosseguindo, o Excelentíssimo 
Senhor Presidente encaminhou os Projetos de Decreto Legislativo nºs 06, 07 e 
08 para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para emissão 
de Pareceres em prazo regimental, e, com base nos termos do Art. 132, do RI, 
encaminhou, ainda, a Moção de Repúdio nº 03/2017 e a Moção de Aplauso nº 
07/2017 à pauta de Ordem do Dia da Sessão Ordinária seguinte. 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 das 
matérias de sua autoria. Na oportunidade, o Senhor Vereador Antônio Ademar 
Alencar Neto leu o Requerimento nº 079/2017, de 26 de setembro de 2017, 
requerendo ao Poder Executivo, por meio da respectiva Pasta, que se dignasse 
de empreender esforços para construção de praça pública na Localidade de 
Pereiras, na área inserida na circunscrição territorial de Marco, protocolizado 
sob o nº 1.159/17, em 26.09.17. Prosseguindo, o Senhor Vice-Presidente 
encaminhou o referido Requerimento à Ordem do Dia da Sessão. 
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: Iniciando suas palavras, falou de sua 
satisfação em ter presidido a Sessão Ordinária do dia 25 (vinte e cinco) de 
setembro, agradecendo o apoio e a contribuição de todos os Vereadores. Em 
seguida, destacou a realização de eventos no Município durante a semana, 
mencionando a comemoração do Dia do Idoso, pela Secretaria Municipal de 
Ação Social e a Casa do Bom Samaritano, com a colaboração da Paróquia de 
São Manuel de Marco, onde parabenizou a então Secretaria, pelo evento, 
lembrando que a Senhora Secretária, Iara Farias, havia tido seu trabalho 
reconhecido recentemente pelo Governo do Estado, pelas ações da referido 
Secretaria Municipal. Sequenciando, elogiou o trabalho realizado pela 
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Secretaria Municipal de Saúde, destacando a recente disponibilização às 
marquenses de exames de mamografia e a disponibilização de ambulâncias 
aos Distritos de Panacuí e Mocambo. Por fim, agradeceu à Casa Legislativa a 
homenagem feita aos Edis na pousada Zé Maria, no dia 29 (vinte e nove) de 
setembro, por ocasião do Dia Nacional do Vereador, articulada pelos 
servidores e patrocinada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
mencionando a presença dos Secretários Municipais. Vereador João Batista 
Viana: Deu princípio ao seu discurso desejando um feliz Dia Nacional do 
Vereador, comemorado em 1º (primeiro) de outubro, instituído pela Lei Federal 
nº 7.212, de 11 de julho de 1984, aos Edis de Marco, onde destacou o 
momento de comemoração proporcionado pela Câmara Municipal, patrocinado 
pelo Senhor Prefeito Municipal, aos Vereadores de Marco, na sexta-feira 
próxima passada, na Pousada Zé Maria, no bairro de Triângulo de Marco. 
Sequenciando, informou ao Vereador Erasmo Soares que o fardamento de 
alunos e professores da rede pública municipal de ensino estava sendo 
confeccionado pela empresa Milhão Confecções, vencedora em processo de 
licitação entre cerca de treze empresas ocorrido nos trâmites legais, cujo dono 
não sabia informar se era parente do Senhor Prefeito Municipal, acrescentando 
que não havia acatado sua sugestão da retirada do Requerimento por não ter 
conhecimento, na ocasião, da confecção do mesmo, no momento 
disponibilizando-se a dar maiores explicações sobre o referido processo de 
licitação, caso fossem necessárias. Em aparte, o Vereador Rusemberg 
Guimarães explicou ao nobre Vereador que havia manifestado voto contrário 
ao Requerimento de sua autoria devido à extemporaneidade para o pedido, 
visto que o ano estava findando. Por fim, destacou a entrada de Projeto de Lei 
no corrente ano na Casa Legislativa para inspeção em estabelecimentos que 
comercializavam produtos perecíveis, para o qual a Oposição havia emitido 
voto contrário à aprovação, acrescentando que parte da bancada havia 
induzido, posteriormente, a população, a acreditar que Sua Excelência, o 
Senhor Prefeito Municipal, com sua aprovação, proibiria a existência de 
estabelecimentos funcionando de maneira ilegal no Município, iniciativa que 
não seria tomada. Também, mencionando entrada de Projeto de Lei também 
no corrente ano que dispunha sobre as taxas de licença para localização e 
verificação do funcionamento, bem como para execução de obras no 
Município, disse que o Senhor Prefeito Municipal havia tomado a iniciativa com 
intenção de reduzir o valor cobrado, que havia sido fixado na Gestão anterior. 
Vereador José Erasmo Ramos Soares: Congratulou-se com Sua Excelência 
o Senhor Presidente e os servidores da Casa, pela homenagem prestada aos 
Vereadores no dia 29 (vinte e nove) de setembro, na Pousada Zé Maria, no 
Bairro de Triângulo de Marco. Em seguida, dirigindo suas palavras ao Vereador 
João Batista Viana, afirmou não fazer críticas destrutivas à Administração 
Municipal. Na oportunidade, também lembrou a todos que o Plano Plurianual – 
PPA para os anos de 2018-2021 já havia sido enviado à Casa pelo Poder 
Executivo, já tendo sido apresentado ao Plenário em Sessão Ordinária, 
defendendo a importância da realização de oficinas com a população para 
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discussão do mesmo, ora retirado pelo Poder Executivo, para possíveis 
ajustes. No momento, o Vereador Rusemberg Guimarães, em aparte, falou da 
importância de o PPA não ser deliberado pelos Vereadores sem a participação 
da população. Dando continuidade ao seu discurso, destacou a vigência do 
evento Outubro Rosa, por ocasião do mês de outubro, informando que o 
Governo Estadual havia disponibilizado atendimento móvel com exame gratuito 
de mamografia digital às marquenses da faixa etária de 50 (cinquenta) a 69 
(sessenta e nove) anos, momento em que disse ser necessária, ainda, a 
disponibilização do exame de prevenção ao câncer de colo de útero, dada a 
importância da prevenção para cura da doença. Vereador Antônio Ademar 
Alencar Neto: Em breves palavras, lembrou que havia sido promovido pela 
Prefeitura Municipal uma oficina no Bairro de Triângulo de Marco, para 
discussão do PPA, a qual havia sido divulgada por meio de anúncio nas ruas 
da Cidade. Também, lembrou que o mesmo já havia sido apresentado, na 
Sessão Ordinária do dia 11 (onze) de setembro ao Plenário, tendo sido 
posteriormente encaminhado à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada 
de Contas, para oferta de Emendas e emissão de Parecer. Na oportunidade, 
mencionou que na Gestão anterior houvera o referido encontro, de que 
também havia participado. 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 o Requerimento nº 
079/2017, de 26 de setembro de 2017, de autoria do Senhor Vereador Antônio 
Ademar Alencar Neto. Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
colocou a matéria à discussão do Plenário, tendo havido a seguinte discussão: 
Vereador João Batista Viana: Afirmou que todas matérias trazidas pelos 
Vereadores às sessões eram importantes, motivo pelo qual mereciam ser 
aprovadas. Vereador Erasmo Soares: Mencionando a importância da matéria, 
disse que apesar de parte do território da Localidade pertencer ao Município de 
Acaraú, certamente a praça seria construída em área pertencente ao Município 
de Marco. Na oportunidade, o Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente, 
Alencar Neto, com base nos termos do § 2º, do Art. 22, do RI, passando a 
direção dos trabalhos ao Senhor Vice-Presidente, para que pudesse discutir a 
referida matéria, explicou que sua intenção com a entrada do Requerimento 
era a de proporcionar aos moradores do local o acesso a um ponto de lazer 
local, bem como que embora pertencente ao Município de Acaraú, o mesmo 
era beneficiado pelo Município de Marco. Sequenciando, o Excelentíssimo 
Senhor Presidente submeteu à deliberação do Plenário o Requerimento nº 
079/2017, de sua autoria, em processo nominal, por quórum de maioria simples 
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 09 
(nove) de outubro de 2017, em horário regimental. Em seguida, declarou 
encerrada a presente sessão. Para constar, Eu, _______________________, 
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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 02 (dois) de outubro de 2017. 
Antônio Ademar Alencar Neto – Presidente: 
Socorro Osterno Neves – Primeira Secretária: 
 


