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ATA DA 2ª (SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª (SEGUNDA) SESSÃO 
LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO – CEARÁ. 
 
Aos 19 (dezenove) 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 2ª (segunda) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) 
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; René 
Osterno Rios; e, Rusemberg Gomes Guimarães. Esteve ausente o Senhor 
Vereador Manuel Fredney Rios. 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 Excelentíssima Senhora Presidente em exercício 
Socorro Osterno Neves e pela Senhora Segunda Secretária. 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 
19022018, de 19 de fevereiro de 2018, oriundo dos Senhores Jesus Dyêgo 
Armando Silva e Maria Edineila Silveira, Secretários Municipais de 
Planejamento, Administração e Finanças e Educação, Cultura e Desporto, 
respectivamente, requerendo o adiamento de suas convocações para Sessão 
Ordinária do dia 05 de março de 2018; Ofícios nºs 2331 e 2332/2017, datados 
de 29 de dezembro de 2017/GIGOV/FO, oriundos da Caixa/Gerência Executiva 
e Negocial de Governo Fortaleza, informando a celebração dos Contratos nºs 
851339/2017 e 858545/2017, celebrados entre o Fundo Municipal de Saúde de 
Marco e a Caixa Econômica Federal, tendo por finalidade “Reformas de 
Unidades de Atenção Especializada em Saúde; e, Comunicados datados de 
dezembro de 2017 e janeiro de 2018, 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 Primeira Secretária 
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leu as seguintes proposições: Requerimento nº 007/2018, de 14 de fevereiro de 
2018, de autoria do Senhor Vereador João Batista Viana, solicitando  do Poder 
Executivo terraplanagem do trecho localizado defronte à Escola 
Profissionalizante Monsenhor Waldir Lopes de Castro, cujo aclive dificultava o 
acesso de veículos, protocolizado sob o nº 1.311/18, em 14.02.18; 
Requerimento nº 008/2018, de 14 de fevereiro de 2018, de autoria do Senhor 
Vereador Edmilson Leocádio Sampaio, solicitando do Poder Executivo 
assentamento de calçamento em pedra tosca na Localidade de Mocambo, 
mais  precisamente nos trechos que ligavam as residências dos Senhores 
Moisés Brás, Walter Inácio e da Senhora Fátima do Milton ao Açude Novo,  
protocolizado sob o nº 1.312/18, 14.02.18; Requerimento nº 009/2018, de 14 de 
fevereiro de 2018, de autoria do Senhor Vereador Edilson dos Santos 
Vasconcelos, solicitando do Poder Executivo a construção de passagem 
molhada entre as Localidades de Mocambo e Lagoa João de Sá, mais 
precisamente na Grota Barrocão, protocolizado sob o nº 1.313/18, em 
14.02.18; e Moção de Aplauso nº 01/2018, de 16 de fevereiro de 2018, de 
autoria do Senhor Vereador Francisco Robério Vasconcelos e apoio dos 
Senhores Vereadores Antônio Ademar Alencar Neto, Socorro Osterno Neves e 
Iná Maria Macêdo Osterno, solicitando registro em ata de Moção de Aplauso 
pela recente nomeação a Pároco da Paróquia Imaculada Conceição de Nossa 
Senhora,no Distrito de Panacuí ao Reverendo Padre Francisco Florêncio da 
Costa, recebida de sua Reverendíssima Dom José Vasconcelos, bispo da 
Diocese de Sobral, em Panacuí, no dia 11 de janeiro de 2018, protocolizada 
sob o nº 1343/A/18, em 16.02.18. Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor 
Presidente, com base no Art. 132, do RI, despachou a Moção de Aplauso nº 
01/2018 à pauta de Ordem do Dia da Sessão seguinte e encaminhou os 
Requerimentos de nºs 007, 008 e 009/2018 à Ordem do Dia da Sessão. 
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 determinado pelo 
Art. 86, do RI: Vereadora Socorro Osterno Neves: Falou sobre o período 
quaresmal, destacando a Campanha da Fraternidade de 2018, de tema 
“Fraternidade e Superação da Violência” e sua importância para o incentivo ao 
combate aos males comunistas. Por fim, defendeu que os Vereadores 
deveriam superar diferenças partidárias e que somente o amor poderia ajudar a 
diminuir a violência na sociedade. Vereador Rusemberg Gomes Guimarães: 
Lembrou que era necessário cobrar do Poder Executivo a manutenção e a 
revitalização do sistema de iluminação pública do Município. Em seguida, 
explicou que embora de competência dos Estados, cabia aos municípios 
executar ações na área de segurança pública, como, por exemplo, a 
implantação de uma Secretaria Municipal. Também, falou sobre a cobrança da 
taxa de iluminação pública aos usuários, feita pela Enel Distribuidora de 
Energia, uma vez que havia lâmpadas queimadas e inexistência de fontes de 
luz em algumas Localidades, onde solicitou dos Vereadores da base aliada ao 
Prefeito que tentassem tomar providências. Vereador José Erasmo Ramos 
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Soares: Iniciou suas palavras destacando os altos índices de homicídios no 
País, demonstrando que o Estado do Ceará tinha média anual equivalente à 
média do Rio de Janeiro, que tinha maior número de população, e informando 
os altos índices em Marco. Segundo o Vereador, grande parte da violência era 
patrocinada pelo comércio e uso de drogas ilícitas. O Vereador, em seguida, 
lamentou que o Município não contasse com alto contingente de policiais, o 
que dificultava o atendimento de ocorrências e o trabalho preventivo, onde 
disse que as Câmaras Municipais poderiam enviar alguns Vereadores ao 
Governo do Estado para procurar por soluções para a segurança pública. Na 
oportunidade, citou que o SAMU seria de grande necessidade para o Bairro 
Triângulo de Marco, por conta do grande índice de acidentes de transito no 
local. Em seguida, relatou que uma criança do Distrito de Mocambo em 
tratamento de saúde na Sede não estaria sendo devidamente atendida pela 
Secretaria Municipal de Saúde, argumentando que a mesma tinha os direitos 
assegurados pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente, cabendo ao Poder Público oferecer-lhe gratuitamente os serviços 
fundamentais. O Vereador João Batista Viana, em aparte, disse que havia 
presenciado a procura do Vereador Edilson Vasconcelos por uma ambulância 
no Hospital para conduzir sua sobrinha de Mocambo à Sede. Novamente com 
a palavra, o Vereador José Erasmo Ramos Soares, por fim, disse que o 
Município tinha obrigação de fazer o transporte da paciente às unidades de 
saúde e que representante do Ministério Público havia sugerido para o caso 
que o Procurador do Município fosse informado. Vereador Edilson dos 
Santos Vasconcelos: Lembrando que se iniciava um ano eleitoral, 
argumentou que a maioria dos detentores de cargo político no País não se 
elegiam pra representar o povo, mas para adquirir posição social e 
remuneração privilegiados, acrescentando que os Vereadores não 
desempenhavam como deveriam seu papel na sociedade. Em seguida, relatou 
que ao ter procurado a Secretaria Municipal de Saúde várias vezes para que 
um membro de sua família fosse acompanhado quanto a um problema de 
saúde, o qual teria sido melhor atendido em unidades de saúde de Acaraú e 
Fortaleza, momento em que acrescentou que a paciente ainda necessitava de 
um transporte à disposição, para complementação do tratamento. O 
Excelentíssimo Senhor Presidente Antônio Ademar Alencar Neto, em aparte, 
lembrou que algumas etapas do tratamento da sobrinha do Vereador Edilson 
eram oferecidas numa policlínica de Acaraú, por conta de convênio existente 
entre aquele município e o Marco, restando à família a aquisição de um veículo 
para conduzi-la. Na ocasião, o Vereador Edilson dos Santos Vasconcelos disse 
que embora a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizasse o tratamento à 
sua sobrinha, o mesmo não atendia a todas as necessidades, já que era mais 
difícil para moradores da Zona Rural o acesso aos serviços de Saúde, por 
conta da distância para com a Sede. O Vereador Rusemberg Guimarães, 
também em aparte, mencionou o Art. 10 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, que assegurava à paciente o acesso a várias etapas do 
tratamento. Prosseguindo, o Senhor Vereador João Batista Viana, líder da 
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bancada do PSD, com base no Art. 44, do RI, solicitou do Excelentíssimo 
Senhor Presidente uso da palavra, onde disse que uma vez que o Vereador 
Edilson Vasconcelos afirmava que costumava conduzir moradores de 
Mocambo para a Sede em seu veículo particular para tratamento de saúde com 
gastos assumidos pelo Ex-Prefeito Municipal, poderia conduzir seu parente à 
Sede para o tratamento de saúde necessário, ou mesmo procurar pela Justiça, 
afirmando que o Vereador havia ferido os demais Edis, ao afirmar que os 
Vereadores não desempenhavam como deveriam seu papel. Na sequência, o 
Senhor Vereador Edilson dos Santos Vasconcelos, fundamentado no Art. 98, 
“d”, do RI, solicitou do Senhor Presidente uso da palavra, onde disse que sua 
sobrinha vinha sendo assistida em Marco e Acaraú, com o serviço de 
fisioterapia, mas que a Secretaria Municipal de Saúde de Marco não 
disponibilizava o transporte da paciente para Acaraú. Na sequência, o Senhor 
Vereador João Batista Viana, fundamentado no Art. 98, “d”, do RI, solicitou do 
Senhor Presidente uso da palavra, dizendo que uma vez que se iniciava um 
ano de eleições, haveria em breve deputados dispostos a ajudar a população 
em casos como o relatado pelo Vereador. 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: Projeto de Lei nº 001, 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; Parecer Conjunto Favorável das Comissões de LJR e ESEASIJ, 
ao Projeto de Lei nº 002/2018, de 30 de janeiro de 2018, 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, e dá 
outras providências; Parecer Conjunto Favorável das Comissões de LJR e 
FOTC, ao 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  
Requerimentos nºs 007, 008 e 009/2018, de 14 de fevereiro de 2018, de autoria 
dos Senhores Vereadores João Batista Viana, Edmilson Leocádio Sampaio e 
Edilson dos Santos Vasconcelos, respectivamente. Prosseguindo, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente submeteu as referidas matérias à discussão 
do Plenário, tendo havido a seguinte discussão: Projeto de Lei nº 001: 
Vereador João Batista Viana: Disse que era necessário que a Mesa Diretora 
lhe desse as explicações necessárias sobre a matéria. O Excelentíssimo 
Senhor Presidente Antônio Ademar 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 matéria, explicou que mesmo com a 
inexistência de contratados, os cargos da estrutura administrativa precisavam 
ter suas remunerações adequadas ao ajuste do salário mínimo. Vereador 
Rusemberg Gomes Guimarães: Disse que a estrutura organizacional da 
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Câmara Municipal permitia aos Vereadores usufruir da assessoria parlamentar, 
mas que não havia espaço no prédio para acomodação dos mesmos, motivo 
pelo qual não se preencheriam as vagas. Projeto de Lei nº 002: Vereador 
Rusemberg Gomes Guimarães: Disse que a grade curricular nacional 
vigoraria a partir de 2018 em todo o País e que seria apropriado que os 
Vereadores criassem uma Lei Municipal que possibilitasse ao Município não 
aceitar a ideologia de gênero nas escolas, caso a grade curricular algum dia a 
incluísse. Vereadora Iná Maria Macêdo Osterno: Lembrou que em algumas 
paróquias os párocos solicitavam das pessoas que fossem às Câmaras 
Municipais a fim de impedir a aprovação da inclusão da ideologia de gênero 
nas grades curriculares, elogiando a ação do sacerdote. Vereador Edilson 
dos Santos Vasconcelos: Disse apoiar o Requerimento por se tratar de uma 
forma de evitar que o conteúdo chegasse às escolas. Vereador José Erasmo 
Ramos Soares: Explicou que na Câmara Municipal não havia qualquer 
Vereador contrário a qualquer gênero, e sim a favor da proibição da inclusão da 
ideia nas escolas. Requerimento N° 007: Vereadora Socorro Osterno 
Neves: Confirmou que se tratava de um serviço necessário ao local. O 
Excelentíssimo Senhor Presidente Antônio Ademar 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 matéria, disse 
perceber que uma falha no planejamento do local era o que dificultava o 
acesso à escola. Vereador José Erasmo Ramos Soares: Sugeriu que se 
fizesse a terraplanagem e a duplicação no espaço, como forma de melhorar o 
acesso de veículos ao local. Vereador René Osterno Rios: Sugeriu que fosse 
construída uma rotatória no local. Vereador João Batista Viana: Disse que as 
ideias dos Vereadores eram válidas e que certamente seriam observadas tais 
necessidades caso o Poder Executivo atendesse ao Requerimento. Vereador 
Edilson dos Santos Vasconcelos: Corroborou as palavras do Vereador René 
Osterno Rios, que melhoraria o aspecto paisagístico do local. Requerimento 
N° 008: Vereador Edilson dos Santos Vasconcelos: Explicou que o 
calçamento melhoraria a circulação dos moradores, que haviam construído a 
rua em um terreno que adquiriram. Vereador João Batista Viana: Disse apoiar 
o Requerimento tendo em vista que o serviço que melhoraria o dia a dia dos 
moradores do Distrito. Requerimento N° 009: Vereadora Iná Maria Macêdo 
Osterno: Confirmou que havia a necessidade de uma passagem molhada no 
local. Vereador Edilson dos Santos Vasconcelos: Agradeceu aos demais 
Vereadores o apoio, acrescentando que vários munícipes já haviam danificado 
seus veículos ao atravessar o local. Na sequência, o Excelentíssimo Senhor 
Presidente submeteu à deliberação do Plenário os Projetos de Lei nºs 001, 
datado de 24 de janeiro de 2018, de autoria da Mesa Diretora, os Projetos de 
Lei nºs 002 e 003, de 30 de janeiro de 2018, de autoria da Mesa Diretora e do 
Poder Executivo, respectivamente, com seus respectivos Pareceres, e os 
Requerimentos nºs 007, 008 e 009/2018, em processo nominal e em um só 
turno de votação (maioria simples), que foram aprovados por unanimidade. 
Não havendo mais matérias a serem discutidas e votadas, o Excelentíssimo 



 

                                                                                            

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: cmmarcoce@hotmail.com 
 
 

Senhor 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 26 (vinte e seis) de fevereiro de 2018. Em 
seguida, declarou encerrada a 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 19 (dezenove) de 
fevereiro de 2018. 
Antônio Ademar Alencar Neto – Presidente:  
Socorro Osterno Neves – Primeira Secretária: 


