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ATA DA 5ª ( QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª (SEGUNDA) SESSÃO 
LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO – CEARÁ. 
 
Aos 12 (doze) dias do mês de março, 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 5ª (quinta) 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; Manuel 
Fredney Rios; René Osterno Rios; e, Rusemberg Gomes Guimarães. 
Contamos também com a participação do Senhor Francisco Rogério Sousa de 
Maria, representando a Fre Segurança, homenageada com a Moção de 
Aplauso nº 02/2018, de 23 de fevereiro de 2018, bem como de alguns 
munícipes. Foi entregue a Moção de Aplauso ao Senhor Francisco Rogério 
Sousa de Maria, pelo exemplo de educação cívica proporcionado pela equipe 
de segurança privada Fre Segurança por ocasião do Dia da Independência. O 
Senhor Francisco Rogério Sousa de Maria, dirigindo-se à tribuna, em poucas 
palavras, externou que era honroso para si, em nome da Fre Segurança, estar 
recebendo a Moção de Aplauso na Câmara Municipal da Cidade. Na 
oportunidade, destacou que o trabalho da empresa, que já ocorria em Marco 
por cinco anos, era de grande importância para a segurança em eventos 
particulares e nos espaços da cidade onde o serviço era requerido pela 
população. 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 Convite oriundo do Banco 
do Nordeste, convidando os Vereadores a participarem do “Encontro Banco do 
Nordeste – Parceria para o desenvolvimento”, a realizar-se no dia 15 de março, 
no Município de Acaraú. Prosseguindo, a Senhora Primeira Secretária leu as 
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seguintes proposições: Projeto de Lei Complementar nº 001/2018, de 08 de 
março de 2018, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de 
Recuperação de Créditos Fiscais (REFIS) e de Incentivo à Adimplência de 
Sujeitos Passivos no Município de Marco e dá outras providências, 
protocolizado sob o nº 1.357/18, em 12.03.18; Requerimento nº 014/2018, de 
07 de março de 2018, de autoria do Senhor Vereador José Erasmo Ramos 
Soares, requerendo do Poder Executivo que fossem removidas árvores 
eucaliptos que estavam tombando na margem da BR 402, rodovia que liga o 
Bairro Triângulo de Marco ao restante da Sede do Município, protocolizado sob 
o número 1.356/18, em 07.03.18; e, Moção de Pesar nº 01/2018, de 07 de 
março 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,  solicitando que fosse 
registrada em ata da Casa Legislativa Moção de Pesar pelo falecimento de 
Manuel Bruno dos Santos, ocorrido no dia 05/03/2018, nesta Cidade, 
protocolizada sob o nº 1.355/18, em 07.03.18. Prosseguindo, o Excelentíssimo 
Senhor Presidente encaminhou o Projeto de Lei Complementar nº 001 para 
análise das Comissões de LJR e FOTC para emissão de Pareceres conjuntos 
em prazo regimental e, com base no Art. 132, do RI, despachou a Moção de 
Pesar nº 01/2018 à pauta de Ordem do Dia da Sessão seguinte e encaminhou 
o Requerimento de nº 014/2018 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: Lembrando a passagem do Dia 
Internacional da Mulher, elogiou as mulheres, pela conquista constante de seu 
espaço na sociedade, contribuindo de forma efetiva para o desenvolvimento do 
País. Em seguida, finalizando seu discurso, parabenizou Sua Excelência o 
Senhor Prefeito Municipal, Roger Neves Aguiar, pela implantação do Tiro de 
Guerra 10.025, uma extensão do Exército Brasileiro, em Marco, dando as 
boas-vindas ao Senhor Comandante do 10.025. Vereadora Iná Maria Macêdo 
Osterno: Parabenizou o Senhor Prefeito Municipal, Roger Neves Aguiar, pelo 
bom funcionamento dos serviços de transporte, merenda e fardamento 
escolares nas Localidades e pelos reparos que vinham sendo realizados no 
serviço de Iluminação Pública ao longo de todo o território municipal. Por fim, 
parabenizou as mulheres do Município, pela passagem do Dia Internacional da 
Mulher. 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 
014/2018, de 07 de março de 2018, de autoria do Senhor Vereador José 
Erasmo Ramos Soares; e, Moção de Aplauso nº 03/2018, de 01 de março de 
2018, de autoria do Vereador José Erasmo Ramos Soares e apoio dos 
Vereadores René Osterno Rios, Edilson dos Santos Vasconcelos e Rusemberg 
Gomes Guimarães, sugerindo a aprovação de Moção de Aplauso pelo exemplo 
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de implantação de educação de qualidade proporcionado pela Escola Estadual 
de Ensino Profissionalizante Monsenhor Waldir Lopes de Castro aos alunos de 
Marco-CE. Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente submeteu as 
referidas matérias à discussão do Plenário, tendo havido a seguinte discussão: 
Requerimento nº 014/2018: Vereador José Erasmo Ramos Soares: Sobre o 
Requerimento de sua autoria, explicou que o trecho que ligava o Bairro 
Triangulo de Marco ao restante da Sede era extremamente movimentado, por 
conta do fluxo de funcionários das indústrias localizados no trajeto em horários 
de início e fim de expediente, os quais estariam correndo risco de serem 
atingidos, com seus veículos, pela árvores eucaliptos que tombavam no meio-
fio da BR, inclusive podendo atingir fios de alta voltagem existentes no local. 
Moção de Aplauso nº 03/2018: Vereador José Erasmo Ramos Soares: 
Defendeu a importância da existência da Escola no Município de Marco, 
informando que no ano de 2017 (dois mil e dezessete) a instituição de ensino, 
ao ter formado sua primeira turma do ensino médio, teve cerca de 130 (cento e 
trinta) alunos aprovados em exames vestibulares, inclusive no exame ENEM, 
merecendo ser lembrada pela Câmara Municipal. Na sequência, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente submeteu à deliberação do Plenário o 
Requerimento nº 014/2018 e a Moção de Aplauso nº 03/2018, em processos 
nominais e em um só turno de votação (maioria simples), os quais 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 26 
(vinte e seis) de março de 2018, em virtude do feriado de São José, Padroeiro 
do Ceará, em horário regimental. 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 12 (doze) de março de 2018. 
Antônio Ademar Alencar Neto – Presidente:  
Socorro Osterno Neves – Primeira Secretária: 
 
 


