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ATA DA 6ª (SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª (SEGUNDA) SESSÃO 
LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO – CEARÁ. 
 
Aos 26 (vinte e seis) 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 6ª (sexta) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) 
Sessão Legislativa, sob a presidência da Excelentíssima Senhora Socorro 
Osterno Neves, Primeira Secretária, 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. 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 Vereador Antônio Ademar Alencar Neto, 
Presidente.  Contamos também com a participação da Senhora Diretora Irlana 
Dívia Balduíno do Nascimento, representando a E.E.E.P. Monsenhor Waldir 
Lopes de Castro, homenageada com a Moção de Aplauso nº 03/2018, de 1º de 
março de 2018, e de alguns munícipes. Foi entregue a Moção de Aplauso à 
Senhora Irlana Dívia Balduíno do Nascimento, pelo exemplo de implantação de 
educação de qualidade proporcionado pela Escola Estadual de Ensino 
Profissionalizante Monsenhor Waldir Lopes de Castro. A Senhora Diretora, 
dirigindo-se à tribuna, agradeceu à Cidade o acolhimento que teve ao tomar a 
direção da escola profissionalizante e, à Câmara Municipal, a homenagem. Em 
seguida, destacou o alto índice de aprovação dos alunos da escola nos 
vestibulares de universidades e seu ingresso no mercado de trabalho. Por fim, 
pôs-se à disposição da Câmara Municipal, em nome da escola, no atendimento 
às necessidades do Município. 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 anterior, que, após lida, feita a verificação de quórum e constatada a 
presença da maioria absoluta dos membros da Câmara, foi submetida pela 
Excelentíssima Senhora Presidente à discussão e votação do Plenário, sendo 
aprovada e a ser assinada 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 o Ofício nº 13032018/01, datado de 13 de março de 
2018, oriundo da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, em 
resposta ao Requerimento 011/2018, de autoria do Senhor Vereador José 
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Erasmo Ramos Soares. Prosseguindo, a Senhora Segunda Secretária leu as 
seguintes proposições: Requerimento nº 015/2018, de 21 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, requerendo a criação de Comissão Transitória 
para representar o Poder Legislativo de Marco junto a autoridades locais, 
estaduais e nacionais, objetivando tratar da segurança pública na circunscrição 
de Marco e na região do Baixo Acaraú, o fazendo com base nos Arts. 46, 56, 
inciso III, e 129, inciso VII, todos do Regimento Interno, e Arts 22, Inciso VIII, e 
44, estes, da Lei Orgânica do Município de Marco, protocolizado sob o nº 
1.359/18, em 21.03.18; Requerimento nº 016/2018, de 21 de março de 2018, 
de autoria do Senhor Vereador João Batista Viana, requerendo do Poder 
Executivo esforços no sentido de pavimentar buraco no cruzamento da Rua 
Dep. Manoel Rodrigues com a Av. Didé Rios, defronte à residência do Sr. 
Expedito Brites, protocolizado sob o nº 1.360/18, em 21.03.18; Requerimento 
nº 017/2018, de 21 de março de 2018, de autoria da Senhora Vereadora Iná 
Maria Macêdo Osterno, requerendo do Poder Executivo esforços no sentido de 
proceder às obras necessárias para o envio de água para a Localidade de 
Contendas, protocolizado sob o nº 1.361/18, em 21.03.18; e, Indicação nº 
01/2018, de 21 de março de 2018, de autoria do Senhor Vereador René 
Osterno Rios, indicando ao Chefe do Poder Executivo Municipal envio de 
Projeto de Lei que dispusesse sobre reajuste nos vencimentos dos 
Conselheiros Tutelares de Marco, na forma que indica, protocolizada sob o nº 
1.364/18, em 21/03/18. Prosseguindo, a Excelentíssima Senhora Presidente 
encaminhou os Requerimentos de nºs 015, 016 e 017/2018 à Ordem do Dia da 
Sessão e, a Indicação nº 01/2018, ao Órgão competente. 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 determinado pelo Art. 86, do RI: Vereador 
Rusemberg Gomes Guimarães: Lembrou que há alguns anos os servidores 
do Município de Marco foram claramente prejudicados pela criação de um 
Fundo de Previdência próprio, o qual, ao ser extinto, deixou 54 (cinquenta e 
quatro) servidores, dos quais 34, professores, recebendo pouco mais de um 
salário mínimo. Assim, defendeu que fosse revisto o direito dos mesmos, 
segundo a Lei Complementar Municipal nº 001, de 1992, que previa aos 
mesmos 25% de gratificação ao se aposentarem. Em seguida, destacou que a 
entidade O Bom Samaritano deveria ter direito, assim como já tinha defendido 
em Requerimento de sua autoria, aos benefícios de convênio para serviços 
essenciais ao dia a dia na mesma, como a instalação de um poço profundo no 
local. Em aparte, o Vereador Erasmo Soares, lembrando o valor atual do Piso 
Salarial dos profissionais da rede pública municipal de ensino em Marco, disse 
que caberia a atualização do valor a ser recebido pelos aposentados pelo 
regime próprio citados pelo Vereador Rusemberg Guimarães, inclusive com 
ação judicial de reparação de danos. Em seguida, disse que a Câmara poderia 
aprovar convênio a beneficiar os cidadãos atendidos pela casa O Bom 
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Samaritano, propondo-se a confeccionar Indicação àquele respeito. Vereador 
José Erasmo Ramos Soares: De antemão, estendeu a homenagem à Escola 
Profissionalizante ao ex-diretor Natanael Lehi, que teria contribuído para os 
bons resultado que os alunos da instituição vinham tendo nos vestibulares. 
Prosseguindo, ressaltou que havia confeccionado Requerimento enviado à 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto clamando ao Poder 
Público pela convocação dos aprovados ao cargo Auxiliar de Sala, tendo, a 
Secretária, justificando que ainda havia prazo para a chamada dos mesmos, 
momento em que relatou que havia necessidade da chamada, o que havia 
constatado ao visitar várias creches no Município, dizendo da necessidade de 
os aprovados procurarem junto à Justiça por seus direitos. Na sequência, 
falando sobre a proposta de criação de uma comissão a tratar de segurança 
pública, disse ter visitando o quartel de Acaraú, onde havia detectado que no 
corrente mês já haviam sido registrados 23 (vinte e três) homicídios, o que 
classificou como mau reflexo da Educação na região, e que as facções 
estariam invadindo o Município. Assim, propôs que os Vereadores levassem ao 
Governo do Estado propostas de aumento do número de policiais e da 
construção de um presídio nacional no Vale do Acaraú, lembrando, ainda, que 
não havia polícia civil no Município, para êxito nas investigações, tendo em 
vista que nem todas as ocorrências chegavam ao quartel de Acaraú. Também 
lembrou a ausência da Guarda Municipal e do atendimento do SAMU, para 
atender os municípios de Acaraú, Marco, Bela Cruz, Cruz e Morrinhos. 
Também defendeu a necessidade de criação do Conselho Municipal de 
Segurança, já objeto de Indicação do Vereador Presidente, Antônio Ademar 
Alencar Neto, de aquisição de mais viaturas e da implantação de um Colégio 
Militar. O Vereador Rusemberg Guimarães, em aparte, relatou que a Casa 
havia autorizado no ano de 2017 o Poder Executivo a contratar policiais 
militares em folga para dar suporte ao destacamento policial local, indagando 
do Vereador Erasmo Soares se havia sido implantado tal projeto, o qual 
respondeu que se tratava de Projeto de Lei do IRSO. 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 
Segunda Secretária leu as seguintes proposições: Parecer Conjunto Favorável 
ao 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; Requerimentos nºs 015, 016 e 
017/2018, datados de 21 de março de 2018, de autoria dos Senhores 
Vereadores José Erasmo Ramos Soares, João Batista Viana e Iná Maria 
Macêdo Osterno, respectivamente; 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 Vereadores René Osterno Rios, Edilson dos Santos Vasconcelos e 
Rusemberg Gomes Guimarães, solicitando o registro em ata da Casa 
Legislativa de Moção de Pesar pelo falecimento de Manuel Bruno dos Santos, 
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ocorrido no dia 05/03/2018. Prosseguindo, a Excelentíssima Senhora 
Presidente submeteu as referidas matérias à discussão do Plenário, tendo 
havido a seguinte discussão: Requerimento nº 015/2018: Vereador 
Rusemberg Gomes Guimarães: Disse que já que o Requerimento não seria 
enviado ao Poder Executivo, poder-se-ia formar a Comissão durante a Sessão. 
No momento, nos termos do Art. 22, § 2º, do RI, passando a palavra ao Senhor 
Vice-Presidente, a Senhora Presidente disse ser preferível a formação da 
Comissão na presença do Senhor presidente. Requerimento nº 016/2018: 
Vereador Rusemberg Gomes Guimarães: Disse ser lamentável a situação de 
três famílias que residiam nas proximidades, bem como que toda a sociedade 
era prejudicada, devido ao aclive natural, decorrente das pavimentações, 
acumulando água. Requerimento nº 017/2018: Vereador Rusemberg Gomes 
Guimarães: Disse conhecer a necessidade daquela população, relatando que 
as casas eram muito dispersas, tornando dispendiosa a construção de um 
sistema de abastecimento de água, mas que o Poder Executivo deveria olhar 
pela necessidade dos moradores. Vereadora Iná Maria Macêdo Osterno: 
Destacou a carência da comunidade, o que se devia principalmente pela 
localização geográfica e ao povoamento. Moção de Pesar nº 001/2018: 
Vereador José Erasmo Ramos Soares: Disse se tratar de uma justa 
homenagem, por se tratar de um jovem de boa conduta na sociedade, 
merecendo, a família, o apoio da Câmara Municipal. Vereador Rusemberg 
Gomes Guimarães: Vereador Rusemberg Gomes Guimarães: Disse que 
não somente a Câmara Municipal, mas toda a sociedade marquense estava 
consternada com a morte do jovem Bruno dos Santos, onde parabenizou o 
Vereador, pela atitude. Na sequência, a Excelentíssima Senhora Presidente 
submeteu à deliberação do Plenário o Projeto de Lei Complementar nº 
001/2018, de 08 de março de 2018, de autoria do Poder Executivo, com seu 
respectivo Parecer, em processo nominal e em primeiro turno de votação 
(maioria absoluta), que foi aprovado por unanimidade, e, os  Requerimentos nºs 
015, 016 e 017/2018 e a Moção de Pesar nº 01/2018, 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, 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 02 (dois) de abril de 
2018, manifestando votos de uma abençoada Semana Santa a todos. 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 26 
(vinte e seis) de março de 2018. 
Socorro Osterno Neves – Presidente em exercício: 
Iná Maria Macêdo Osterno – Segunda Secretária: 
 
 


