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ATA DA 1ª (PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª (SEGUNDA) SESSÃO 
LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO – CEARÁ. 
 
Aos 05 (cinco) dias do mês de fevereiro, do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 
17h00 (dezessete) horas, no Plenário Geraldo Bastos Osterno, na Rua Rios 
S/N, realizou-se a 1ª (primeira) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão 
Legislativa, sob a presidência da Excelentíssima Senhora Socorro Osterno 
Neves, em virtude da ausência do Excelentíssimo Senhor Presidente Antônio 
Ademar Alencar Neto, e de o Vice-Presidente, embora presente, encontrar-se 
impossibilitado de presidi-la. Chegada a hora regimental, a Excelentíssima 
Senhora Presidente autorizou a Senhora Segunda Secretária a fazer a 
chamada dos Senhores Vereadores. Estiveram presentes os seguintes 
Vereadores: 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. Esteve ausente o Excelentíssimo Senhor 
Presidente Antônio Ademar Alencar Neto, Presidente. Contamos também com 
a participação de alguns munícipes.  Por ocasião da abertura dos trabalhos da 
Sessão Legislativa, foi realizada uma dinâmica e feita a leitura de uma 
mensagem de boas-vindas pela servidora Maria Zilda Teófilo Neta. Foi 
outorgada Moção de Pesar à família do Senhor Manuel Otacílio Vasconcelos, 
representado no ato pelos seus filhos, os Senhores Márdem Jose Vasconcelos 
e Antônio Vasconcelos, solicitando registro em ata desta Casa do seu 
falecimento, ocorrido no dia 25 (vinte e cinco) de novembro de 2017, momento 
em que, dirigindo-se à tribuna, o Senhor Márdem José, em nome de toda a 
família, agradeceu à Câmara Municipal, pela homenagem, enumerando 
qualidades boas de seu pai, como o profissionalismo e a espiritualidade. 
Constatado quórum regimental, a Excelentíssima Senhora Presidente abriu a 
Sessão, invocando a proteção e as bênçãos de Deus sobre os trabalhos desta 
Casa Legislativa. Em seguida, solicitou da Senhora Segunda Secretária que 
proferisse a leitura da ata da sessão ordinária anterior e da ata da sessão 
extraordinária ocorrida às 10h00min (dez) hora do dia 11 de janeiro de 2018, 
que, após lidas, feita a verificação de quórum e constatada a presença da 
maioria absoluta dos membros da Câmara, foram submetidas pela 
Excelentíssima Senhora Presidente à discussão e votação do Plenário, sendo 
aprovadas e a serem assinadas pelo Excelentíssimo Senhor Presidente e pela 
Senhora Primeira Secretária. Sequenciando, a Excelentíssima Senhora 
Presidente, verificando quórum regimental para dar prosseguimento aos 
trabalhos, iniciou o Pequeno Expediente, ordenando a Senhora Segunda 
Secretária a dar conhecimento ao Plenário de todas as matérias e 
correspondências que deram entrada na Casa. Na oportunidade, a Senhora 
Segunda Secretária leu as seguintes correspondências: Ofícios nºs 
15122017/02 e 11012018/01, datados de 15 de dezembro de 2017 e 11 de 
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janeiro de 2018, respectivamente, oriundos do Poder Executivo, informando a 
esta Casa o recebimento de recursos financeiros oriundos de repasses de 
diversos Órgãos do Estado do Ceará; Ofício nº 04400/2017/AL, datado de 19 
de dezembro de 2017, oriundo da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, 
comunicando a esta Casa a aprovação em Plenário de votos de congratulação 
ao Excelentíssimo Presidente Antônio Ademar Alencar Neto extensivo aos 
demais integrantes desta Câmara, pelo transcurso alusivo ao aniversário de 
emancipação política do Município, em atendimento ao Requerimento nº 
5850/2017, de autoria da Senhora Deputada Augusta Brito; Ofício nº 
14/2018/PJM, oriundo da Promotoria de Justiça de Marco, datado de 23 de 
janeiro de 2017, comunicando a esta Casa a decisão de arquivamento de 
Notícia de Fato em referência (Moção de Repúdio dirigida à Operado TIM); e, 
Comunicados datados de julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 
2017, oriundos do Ministério da Educação informando sobre as liberações de 
recursos destinados a garantir a execução de Programas do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação à Prefeitura Municipal de Marco.   
Prosseguindo, a Senhora Segunda Secretária leu as seguintes proposições: 
Mensagem nº 003/2017/Projeto de Lei nº 003, de 30 de janeiro de 2018, de 
autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Marco 
a firmar Convênio de Concessão de Estágios com Instituições Públicas e 
Privadas de Educação Superior ou de Educação de Ensino Médio Profissional, 
e dá outras providências, protocolizado sob o nº 1.300/18, em 30.01.18; Projeto 
de Lei nº 001/2018, de 24 de janeiro de 2018, de autoria da Mesa Diretora, que 
altera os ANEXOS I e II da Lei Municipal nº 206/2017, e o ANEXO ÚNICO da 
Lei Municipal nº 205/2017, além de dar outras providências, protocolizado sob 
o nº 1.303/18, em 01.02.18; Projeto de Lei nº 002/2018, de 30 de janeiro de 
2018, também de autoria da Mesa Diretora, que proíbe a inclusão da disciplina 
“ideologia de gênero” na grade curricular das redes de ensino pública e privada 
do Município de Marco-CE, e dá outras providências, protocolizado sob o nº 
1.304/18,em 01.02.18; Requerimento nº 001/2018, de 1º de fevereiro de 2018, 
de autoria do Senhor Vereador Edmilson Leocádio Sampaio, solicitando do 
Poder Executivo a compra ou locação de Van com elevador acoplado, de modo 
a propiciar o transporte de pacientes portadores de necessidades especiais 
que se deslocam às expensas do Município para fins de tratamento em outros 
centros urbanos, protocolizado sob o nº 1.305/18, em 01/02/18; Requerimento 
nº 002/2018, de 1º de fevereiro de 2018, de autoria do Senhor Vereador 
Manuel Fredney Rios, solicitando do Poder Executivo que o mesmo 
empreendesse esforços junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado do 
Ceará para o retorno da Delegacia da Polícia local, protocolizado sob o nº 
1.306/18, em 01/02/18; Requerimento nº 003/2018, de 1º de fevereiro de 2018, 
de autoria do Senhor Vereador Rusemberg Gomes Guimarães, solicitando do 
Poder Executivo a revitalização de toda a estrutura física do cemitério 
localizado no Bairro Triângulo de Marco, neste Município, protocolizado sob o 
nº 1.307/18, 01/02/18; Requerimento nº 004/2018, de 1º de fevereiro de 2018, 
de autoria da Senhora Vereadora Socorro Osterno Neves, solicitando do Poder 
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Executivo a revitalização do Mercado Público, espaço destinado ao comércio e 
ao encontro dos munícipes locais, protocolizado sob o nº 1.308, em 01.02.18; 
Requerimento nº 005/2018, de 1º de fevereiro de 2018, de autoria da Senhora 
Vereadora Iná Maria Macêdo Osterno, solicitando do Poder Executivo a 
construção de uma passagem molhada entre Salinas I e Salinas II, viabilizando 
o percurso sobre o Riacho do Córrego, protocolizado sob o nº 1.309/18, em 
01/02/18; e, Requerimento nº 006/2018, de 1º de fevereiro de 2018, de autoria 
do Senhor Vereador Joao Batista Viana, que com base nos termos do Art.  22, 
Inciso IX, da Lei Orgânica do Município, c/c o Art. 34, § 2º do RI, solicita da 
Casa Legislativa a convocação do Senhor Secretário de Planejamento, 
Administração e Finanças para Sessão Ordinária próxima para prestar 
esclarecimentos sobre os assuntos abordados no mesmo, protocolizado sob o 
nº 1.310/18, em 01.02.18. Prosseguindo, a Excelentíssima Senhora Presidente 
com base no art. 119, do RI, encaminhou o Projeto de Lei nº 001/2018 à 
Ordem do Dia da Sessão seguinte. Em seguida. informou aos Edis presentes 
que os Projetos de Lei nºs 002 e 003/2018, do Poder Legislativo e do Poder 
Executivo, respectivamente, ficariam aguardando emendas por 04 (quatro) 
dias, conforme determinado pelo Art. 118, do RI, e posteriormente seriam 
encaminhados pela presidência às Comissões, e encaminhou os 
Requerimentos de nºs 001, 002, 003, 004, 005 e 006 à Ordem do Dia da 
Sessão. Na sequência, apresentou as Contas Anuais do Município, dos 
Poderes Executivo e Legislativo, que nos termos do § 4º, do Art. 42, da 
Constituição Estadual, deveriam, por sessenta dias, ficar à disposição de 
qualquer contribuinte, para exame e apreciação, devendo, decorrido o prazo, 
serem encaminhadas até o dia 10 (dez) de abril pela presidência da Câmara 
Municipal ao Tribunal de Contas do Estado – TCE-CE, que deveria emitir 
Parecer às mesmas. Sequenciando, a Excelentíssima Senhora 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: Vereador Edilson dos Santos 
Vasconcelos: Citando passagem do livro bíblico de Daniel, primeiramente 
destacou a importância do vereador para a representação dos munícipes. Em 
seguida, relatou que a Localidade de Varjota vinha sendo prejudicada com o 
lixão do Distrito de Mocambo, que também acolhia os dejetos de outras 
localidades, uma vez que um rio próximo ao Distrito vinha levando os dejetos 
ao açude daquela comunidade. O Vereador lembrou que havia apresentado 
Requerimento ao Plenário para que o Poder Executivo tomasse providências, o 
qual teria respondido que se estava providenciando uma resolução para o 
problema. O Vereador disse esperar que tais providências fossem tomadas. 
Sequenciando, expressou indignação pela suposta ação de um parlamentar de 
afirmar aos munícipes que sua pessoa estaria planejando realizar denúncia 
junto à Justiça de instalação de posto de gasolina de um proprietário em local 
inadequado no Distrito de Mocambo, alegando somente ter conhecimento de 
que a Vereadora Socorro Osterno Neves havia dado entrada em Indicação 
sobre as regras para instalação de postos de gasolinas e outros tipos de 
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estabelecimento na Casa em outra legislatura. Finalizando, o Vereador relatou 
que durante a semana anterior havia presenciado dois casos de mau 
atendimento em unidades de saúde por parte de médicos servidores públicos 
municipais do Município a moradores de duas localidades que teriam 
precisando deslocar-se à Sede para consultas médicas, onde solicitou maior 
atenção da classe e das demais da área para com os pacientes. O Vereador 
Rusemberg Gomes Guimarães, em aparte, afirmou já ter presenciado 
situações semelhantes à relatada pelo Vereador, acrescentando que embora a 
área de saúde no município tivesse apresentado avanços significativos com o 
trabalho da atual Administração, havia a necessidade de melhoramento do 
atendimento humanitário nas unidades de saúde por parte de todos as classes 
de servidores, o que teria sido uma promessa do então Secretário em 
comparecimento a uma das Sessões Ordinárias da Casa Legislativa. O 
Vereador Edilson Vasconcelos, então, retomando a palavra agradecendo ao 
Vereador aparte, finalizou seu discurso. Vereadora Socorro Osterno Neves: 
Desejando, com as bênçãos de Deus, a todos os Vereadores efusiva atuação 
parlamentar em benefício da comunidade no ano de 2018 na Câmara 
Municipal, no auxílio ao Senhor Prefeito Municipal na construção de um Marco 
melhor, com avanços nas áreas de saúde, educação, lazer, infraestrutura e 
gestão de resíduos sólidos. Por fim, mencionando a ordenação sacerdotal do 
diácono marquense Célio Roberto Rios, ocorrida no dia 04 (quatro) de 
fevereiro, manifestou suas congratulações ao mesmo e a seus familiares, bem 
como a toda a população, e votos de sucesso no exercício de suas funções 
sacerdotais. Sequenciando, a Excelentíssima Senhora Presidente iniciou a 
Ordem do Dia, solicitando da Senhora Segunda Secretária que desse 
conhecimento ao Plenário das matérias que seriam discutidas e deliberadas. 
Na oportunidade, a Senhora Primeira Secretária leu os Requerimentos nºs 001, 
002, 003, 004, 005 e 006/2018, de 1º de fevereiro de 2018, de autoria dos 
Senhores Vereadores Edmilson Leocádio Sampaio, Manuel Fredney Rios, 
Rusemberg Gomes Guimarães, Socorro Osterno Neves, Iná Maria Macêdo 
Osterno e João Batista Viana, respectivamente. Prosseguindo, a 
Excelentíssima Senhora Presidente submeteu os Requerimentos à discussão 
do Plenário, tendo havido a seguinte discussão: Requerimento nº 001/2018: 
Vereador Rusemberg Gomes Guimarães: Sugeriu que o serviço, ao ser 
concretizado, se estendesse a usuários da área de saúde e a alunos da rede 
pública de ensino que precisavam se deslocar a grandes distâncias para ter 
acesso aos mesmos. Requerimento nº 002/2018: Vereador José Erasmo 
Ramos Soares: Destacou a importância do Requerimento, argumentando que 
a Polícia Civil vinha perdendo seu contingente e que Marco estava 
desamparado em meio à criminalidade que assolava todo o Estado do Ceará e 
que embora a segurança pública fosse tratada na Constituição Federal como 
obrigação do Estado, os municípios tinham suas parcelas de responsabilidade. 
Vereador Edilson dos Santos Vasconcelos: Disse que era vergonhosa as 
condições da Delegacia de Polícia de Marco, devendo, o Requerimento, ser 
aprovado. Vereador Manuel Fredney Rios: Disse da importância da matéria, 
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uma vez que para fazer boletins de ocorrência a população tinha que se 
deslocar para outros municípios. Requerimento nº 003/2018: Vereador 
Rusemberg Gomes Guimarães: Defendeu que a revitalização do Cemitério 
do Bairro de Triângulo de Marco era necessária por conta das más condições 
de sua estrutura e do coito constante de desocupados em suas instalações. 
Requerimento nº 004/2018: Vereador Rusemberg Gomes Guimarães: 
Confirmou a necessidade da reabertura do mercado público, localizado na 
Sede do Município. Vereador Edilson dos Santos Vasconcelos: Defendeu a 
importância da reabertura do mercado, dizendo que o estabelecimento era de 
grande importância para a Cidade. Na oportunidade, a Excelentíssima 
Senhora Presidente Socorro Neves Osterno, 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 matéria, disse ser de uma grande necessidade no 
Município a reabertura do mercado. Requerimento nº 005/2018: Vereador 
Rusemberg Gomes Guimarães: Disse ser necessária a cobrança à Secretaria 
Municipal de Infraestrutura da construção de uma passagem molhada, que 
estava com seu projeto liberado desde o ano de 2016 (dois mil e dezesseis). 
Vereador Edilson dos Santos Vasconcelos: Disse que era de urgência à 
população das proximidades, que era carente, a construção de uma passagem 
molhada, uma vez que se aproximava o período de inverno. Vereador José 
Erasmo Ramos Soares: Parabenizou a Vereadora Iná Osterno, 
acrescentando que se tratava da única via de acesso segura à população dos 
Bairros Salinas I e II aos outros locais da Sede. Vereador João Batista Viana: 
Disse que havia obras iniciadas durante administrações do Ex-Prefeito José 
Grijalma Rocha Silva ainda não concluídas por inadimplência segundo 
informações do Ministério Público. Requerimento nº 006/2018: Vereador 
João Batista Viana: Disse que a matéria deveria ser aprovada, tendo em vista 
a necessidade de a população ser informada acerca do uso dos recursos do 
Fundeb no Município e da possibilidade de recebimento de dinheiro oriundo de 
precatórios expedidos pelo Tribunal Superior Federal às classes do magistério. 
Vereador José Erasmo Ramos Soares: Relatou ter visitado a Secretaria 
Municipal de Educação, a fim de obter informações sobre a expedição de 
precatórios do Governo Federal aos profissionais do magistério, tendo, a 
Senhora Secretária, lhe informado de que ainda não estava pronta para dar as 
devidas explicações à Câmara Municipal sobre o assunto. Assim, o Vereador 
sugeriu à Mesa Diretora que a convocação fosse feita, também, àquela 
Secretaria. Vereador Edilson dos Santos Vasconcelos: Explicou que os 
Vereadores precisavam de esclarecimentos acerca do assunto, motivo pelo 
qual a matéria deveria ser aprovada. Na sequência, a Excelentíssima Senhora 
Presidente submeteu à deliberação do Plenário os Requerimentos nºs 001, 
002, 003, 004 e 005, em processo simbólicos e em um só turno de votação 
(maioria simples), que foram aprovados por unanimidade, e Requerimento nº 
006, em processo simbólico e em um só turno de votação (maioria absoluta), 
que foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Vereador João 
Batista Viana, líder da bancada do PSD, com base no Art. 44, do RI, solicitou 
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da Excelentíssima Senhora Presidente uso da palavra, onde tratou da 
necessidade da participação da Policia Civil no Município, defendendo que a 
Delegacia local precisava de uma reforma, acrescentando ter conhecimento de 
que o Município tivera a oportunidade de adquirir uma “delegacia modelo” em 
anos anteriores, não tendo sido possível adquiri-la por inadimplência do 
Governo Municipal da época. Por fim, destacou que o cemitério do Bairro 
Triângulo de Marco era de grande necessidade e urgência, tendo em vista a 
falta de espaço para acomodação de novos túmulos. Não havendo mais 
matérias a serem discutidas e votadas, a Excelentíssima Senhora Presidente 
agradeceu a Deus, pela sua proteção, ao público presente e aos Senhores 
Vereadores, por suas participações, e convidou-os para a Sessão Ordinária a 
realizar-se no dia 19 (dezenove) de fevereiro de 2018, em virtude do período 
carnavalesco, em horário regimental. Em seguida, declarou encerrada a 
Sessão. Para constar, Eu, _______________________, Iná Maria Macêdo 
Osterno (Segunda Secretária), lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, 
vai assinada por mim e pela Excelentíssima Senhora Presidente em exercício. 
Sala das Sessões, em 05 (cinco) de fevereiro de 2018.  
Socorro Osterno Neves – Presidente em exercício: 
Iná Maria Macêdo Osterno – Segunda Secretária: 


