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ATA DA 3ª (TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª (SEGUNDA) SESSÃO 
LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO – CEARÁ. 
 
Aos 26 (vinte e seis) 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 3ª (terceira) 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; 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 a Senhora Vereadora Iná Maria Macêdo 
Osterno, Segunda Secretária. 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 
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 o Ofício nº 02/2018, de 21 
de fevereiro de 2018, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando 
desta Casa providencias junto à Cagece quanto ao abastecimento de água nas 
redes mais altas dos Bairros Coração de Jesus e São Roque e do Conjunto 
São Geraldo, devido ao acúmulo de água pelos residentes em depósitos de 
forma inadequada, gerando focos positivos do mosquito Aedes Aegypti. 
Prosseguindo, a Senhora Primeira Secretária leu as seguintes proposições: 
Requerimento nº 010/2018, de 22 de fevereiro de 2018, de autoria do Senhor 
José Erasmo Ramos Soares, solicitando do Poder Executivo que fossem 
servidos aos professores de toda a rede educacional de Marco refeições, 
“lanches e almoços”, nos dias de encontros pedagógicos, protocolizado sob o 
nº 1.346/18, em 22.02.18; e, Moção de Aplauso nº 02/2018, de 23 de fevereiro 
de 2018, de autoria do Senhor Vereador José Erasmo Ramos Soares e apoio 
dos Senhores Vereadores René Osterno Rios, Edilson dos Santos 
Vasconcelos e Rusemberg Gomes Guimarães, sugerindo a aprovação de 
Moção de Aplauso pelo exemplo de educação cívica proporcionado pela 
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equipe de Segurança Privada FRE SEGURANÇA, quando das comemorações 
do dia 07 (sete) de setembro, protocolizada sob nº 1.347/18, em 23.02.18. 
Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente, com base no Art. 132, do 
RI, despachou a Moção de Aplauso nº 02/2018 à pauta de Ordem do Dia da 
Sessão seguinte e encaminhou o Requerimento de nº 010/2018 à Ordem do 
Dia da Sessão. 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, e com 
base nos termos do Art. 37, Inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal, c/c o Art. 20, 
Inciso VIII, do Regimento Interno, concedeu espaço ao Senhor Erivaldo 
Teodósio Dutra, Assessor Contábil da Casa, para apresentação do Balancete 
Financeiro relativo aos recursos recebidos e às despesas do mês anterior. Na 
oportunidade, o Senhor Erivaldo Teodósio Dutra, com eficácia e transparência, 
apresentou, por meio do painel eletrônico, todos os demonstrativos dos 
recursos recebidos e das despesas realizadas, colocando-se, em seguida, à 
disposição dos Senhores Vereadores para possíveis esclarecimentos. Não 
havendo manifestações por parte dos Senhores Vereadores, o Senhor 
Contador agradeceu pelo espaço que lhe fora concedido, encerrando a 
apresentação. 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: 
Requerimento nº 010/2018, de 22 de fevereiro de 2018, de autoria do Senhor 
Vereador José Erasmo Ramos Soares; 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. Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente submeteu 
as referidas matérias à discussão do Plenário, tendo havido a seguinte 
discussão: Requerimento nº 010/2018: Vereador Edilson dos Santos 
Vasconcelos: Disse apoiar o Requerimento do Vereador, dizendo recordar-se 
de momentos em que alguns profissionais da classe haviam lhe procurado 
relatando insatisfação quanto a situação. Vereador João Batista Viana: 
Defendeu que a oferta de lanches ou almoços aos profissionais da Educação 
em encontros pedagógicos era uma ação justa, além de ser uma demonstração 
de atenção para com os mesmos. Vereador Rusemberg Gomes Guimarães: 
Argumentou que se tratava de uma forma de respeito aos profissionais, 
principalmente aos que se deslocavam da Zona Rural à Sede para 
capacitarem-se, no momento acrescentando que aos mesmos também dever-
se-ia ser ofertado o transporte, bem como que tais ações deveriam ser 
estendidas aos demais servidores públicos do Município. Vereador José 
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Erasmo Ramos Soares: Afirmando que todos os profissionais mereciam o 
respeito dos Vereadores e da Administração, destacou que o ensino era uma 
das profissões mais importantes existentes no País, devendo, assim, seus 
profissionais, serem devidamente motivados, o que, além de ser uma forma de 
cumprimento da Lei n° 009/2009, era uma oportunidade para que a 
Administração realizasse os gastos necessários de forma legítima, uma vez 
que já se teria dado início a processo de licitação para contratação de empresa 
a custear gastos daquela natureza. Na sequência, o Excelentíssimo Senhor 
Presidente submeteu à deliberação do Plenário o Requerimento nº 010/2018 e 
a Moção de Aplauso nº 01/2018, em processos nominais 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 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 05 (cinco) de março 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 26 (vinte e seis) de fevereiro de 2018. 
Antônio Ademar Alencar Neto – Presidente:  
Socorro Osterno Neves – Primeira Secretária: 


