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ATA DA 7ª (SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª (SEGUNDA) SESSÃO 
LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO – CEARÁ. 
 
Aos 02 (dois) dias do mês de abril, 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 7ª (sétima) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão 
Legislativa, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Presidente Antônio 
Ademar Alencar Neto e Secretaria pela Senhora Primeira Secretária Socorro 
Osterno Neves. 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 de alguns munícipes. Por ocasião da Páscoa, foi 
apresentado um vídeo com apresentação de um teatro de sombras. Foi 
outorgada Moção de Pesar à família do jovem Manuel Bruno dos Santos, 
representado no ato pelo irmão Júnior César dos Santos, solicitando registro 
em ata desta Casa do seu falecimento, ocorrido no dia 05 (cinco) de março de 
2018, momento em que, dirigindo-se à tribuna, o jovem Júnior César, em nome 
de toda a família, agradeceu a todos os Vereadores a homenagem, na 
oportunidade destacando a ação do Vereador José Erasmo Ramos Soares em 
sua elaboração e no apoio aos familiares. 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 que deram entrada na Casa, em virtude da inexistência de 
correspondências. Na oportunidade, a Senhora Primeira Secretária leu as 
seguintes proposições: Requerimento nº 020/2018, de 28 de março de 2018, 
de autoria do Senhor Vereador José Erasmo Ramos Soares, requerendo do 
Poder Executivo a celebração de convênio junto à Secretaria de Segurança 
Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, no sentido de promover envio de 
efetivo policial militar para os Distritos de Mocambo e Panacuí e para o Bairro 
Triângulo de Marco, protocolizado sob o nº 1.366/18, em 28.03.18; 
Requerimento nº 021/2018, de 28 de março de 2018, de autoria da Senhora 
Vereadora Iná Maria Macêdo Osterno, requerendo do Poder Executivo 
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esforços no sentido de recuperar a malha de asfalto da Avenida Didé Rios e da 
continuação da Avenida Prefeito Guido Osterno, protocolizado sob o nº 
1.367/18, em 28.03.18; Requerimento nº 022/2018, de 28 de março de 2018, 
de autoria do Senhor Vereador João Batista Viana, requerendo do Poder 
Executivo esforços no sentido de escoar o esgoto a céu aberto entre quintais, 
no quadrante entre a Rua Monsenhor Waldir e a Avenida Prefeito Guido 
Osterno, protocolizado sob o nº 1.368/18, em 28.03.18; e, Moção de Pesar nº 
02/2018, de 28 de março de 2018, de autoria do Senhor Vereador José Erasmo 
Ramos Soares e apoio dos Senhores Vereadores Edilson dos Santos 
Vasconcelos, René Osterno Rios e Rusemberg Gomes Guimarães, solicitando 
registro em Ata da Casa Legislativa Moção de Pesar pelo falecimento da 
Vereadora carioca Marielle Francisco da Silva, ocorrido em 14 de março de 
2018, na região central da Cidade do Rio de Janeiro, protocolizada sob o nº 
1.369/18, em 28.03.18. Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
encaminhou os Requerimentos nºs 020, 021 e 022/2018 à Ordem do Dia da 
Sessão e, nos termos do Art. 132, do RI, despachou a Moção de Pesar nº 
02/2018 à pauta de Ordem do Dia da sessão ordinária seguinte. Em seguida, 
conforme preceituado pelo § 2º, do Art. 22, também do RI, passou a direção 
dos trabalhos ao Senhor Vice-Presidente Francisco Robério Vasconcelos, para 
que pudesse apresentar proposições de sua autoria. O Senhor Vice-
Presidente, na direção dos trabalhos, solicitou do Senhor Vereador Antônio 
Ademar Alencar Neto que fizesse a leitura das matérias de sua autoria. Na 
oportunidade, o Senhor Vereador Antônio Ademar Alencar Neto leu as 
seguintes proposições: Requerimento nº 018/2018, de 21 de março de 2018, 
requerendo do Poder Executivo esforços no sentido de calçar em pedra tosca o 
trecho compreendido entre um canal e a residência do Senhor Noé, na 
Localidade de Canecão, protocolizado sob o nº 1.362/18, em 21.03.18; e, 
Requerimento nº 019/2018, de 21 de março de 2018, requerendo do Poder 
Executivo esforços no sentido de calçar em pedra tosca as ruas do Bairro 
Triângulo de Marco, mais precisamente na continuação da rua da Igreja, 
passando pela rua Zenaide Osterno, continuação da BR, que dão acesso à 
Localidade de Paraíso, protocolizado sob o nº 1.363/18, em 21.03.18. 
Prosseguindo, o Senhor Vice-Presidente encaminhou o referido Requerimento 
à Ordem do Dia Sessão e, oportunamente, passou a direção dos trabalhos ao 
Excelentíssimo Senhor Presidente. 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: Vereador José Erasmo Ramos 
Soares: Enaltecendo a presença do professor Júnior César dos Santos, irmão 
do jovem Manuel Bruno dos Santos, cuja Moção de Pesar nº 01/2018 se 
referia, classificou a homenagem como justa, destacando as qualidades do 
jovem, como o trabalho e a busca pela realização de seus objetivos. Em 
seguida, o Vereador disse que todos os Vereadores estavam dispostos a 
formar uma Comissão a tratar da Segurança Pública, devendo mobilizar todas 
as Câmaras Municipais da região do Vale do Acaraú, no sentido de propor um 
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Projeto a ser entregue ao Governador do Estado, acerca da problemática da 
violência na Região, abrangendo Panacuí e Mocambo, lembrando a Lei 
Municipal 224/2017, autorizando celebração de convênio entre o Município e o 
Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, com a 
intervenção da Polícia Militar do Estado do Ceará, criando a Indenização de 
Reforço ao Serviço Operacional – IRSO, cujo objetivo era motivar e auxiliar os 
policiais militares com pagamento de tempo trabalhado além do estimado, 
como forma de aumentar o número de policiais nas ruas. O Vereador lembrou, 
então, que a Câmara Municipal havia autorizado a Prefeitura Municipal a 
implantar policiamento em Mocambo e Panacuí e no Bairro Triângulo de 
Marco, devendo, o Poder Executivo, procurar a Secretaria Estadual de 
Segurança Pública para melhoramento do policiamento nesses locais. Em 
aparte, o Vereador Edilson dos Santos Vasconcelos apoiou o Vereador Erasmo 
Soares, em suas palavras, mencionando a necessidade de se aumentar o 
efetivo policial, para que a polícia pudesse abranger melhor os Distritos e 
Localidades. O Vereador Rusemberg Gomes Guimarães também fez aparte, 
onde informou que os Vereadores da Oposição estavam elaborando um plano 
local de defesa social em Marco, a contar com a realização de audiência 
pública, em prol da instalação de câmeras e implantação da Guarda Municipal 
e da Autarquia de Transito do Ceará, o que não traria prejuízo ao Município, 
ajudaria a diminuir a violência. Finalizando, o Vereador José Erasmo Ramos 
Soares afirmou que se vivia a impunidade porque o Estado não tinha condições 
de prover todas as necessidades do Município na área de segurança pública, 
onde mencionou a Indicação do Presidente Antônio Ademar Alencar Neto ao 
Poder Executivo para criação do Conselho Municipal de Segurança, inclusive 
exigido pelas agências bancárias, não tendo até o momento havido resposta, 
onde solicitou que a Casa cobrasse do Poder Executivo a implantação do 
referido Conselho. Vereador João Batista Viana: Enalteceu a presença do 
Professor Júnior César dos Santos à Sessão, falando do apoio de todos os 
Vereadores à aprovação da Moção de Pesar pelo falecimento do jovem Manuel 
Bruno dos Santos, seu irmão. Após, tratando da segurança pública no País, 
defendeu que o quadro de violência que se vivia devia-se a leis criadas em 
outras décadas, as quais não permitiam que os jovens com idade inferior a 
dezoito anos trabalhassem, e à falta de investimentos por parte dos 
governantes anteriores e dos atuais em ações que os beneficiassem. 
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: 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; e, Requerimentos nºs 018 e 
019 e 020, 021 e 022/2018, datados de 21 e 28 de março de 2018, de autoria 
dos Senhores Vereadores Antônio Ademar Alencar Neto, José Erasmo Ramos 
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Soares, Iná Maria Macêdo Osterno e João Batista Viana, respectivamente. 
Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente submeteu as referidas 
matérias à discussão do Plenário, tendo havido a seguinte discussão: 
Requerimento nº 018/2018: Vereador Rusemberg Gomes Guimarães: 
Lembrou que recentemente um ônibus escolar não havia conseguindo chegar a 
uma escola, por conta do estado da pavimentação em uma estrada na Zona 
Rural, onde falou da necessidade de licitação para a aquisição desses veículos 
para a frota da Educação. No momento, nos termos do Art. 22, § 2º, do RI, 
passando a palavra ao Senhor Vice-Presidente, o Senhor Presidente disse ser 
de suma importância para a Localidade a recuperação da pavimentação e que 
a Prefeitura Municipal já havia concluído a topografia do local. Requerimento 
nº 019/2018: Vereador Rusemberg Gomes Guimarães: Afirmou ser um 
serviço necessário, visto que a dificuldade de acesso à Vila Paraíso contribuía 
para que o local se tornasse mais perigoso. No momento, nos termos do Art. 
22, § 2º, do RI, passando a palavra ao Senhor Vice-Presidente, o Senhor 
Presidente explicou que os trechos citados no Requerimento necessitavam do 
serviço, que finalizaria a pavimentação asfáltica ali já iniciada. Requerimento 
nº 020/2018: Vereador José Erasmo Ramos Soares: Mencionando que os 
municípios cearenses haviam avançado na área de Educação nos últimos 
anos, disse que a proposta do Requerimento era uma forma de o Município dar 
sua parcela de contribuição aos jovens da Cidade. Vereador João Batista 
Viana: Destacou a importância da implantação do Tiro de Guerra para o 
melhoramento da segurança pública em Marco. Vereadora Iná Maria Macêdo 
Osterno: Pronunciou que nos Distritos de Panacuí e Mocambo era de extrema 
necessidade a presença da polícia militar. Vereadora Socorro Osterno Neves: 
Falando da importância do ensino de tempo integral, disse que as leis atuais 
contribuíam para que a violência se alastrasse na sociedade, por impedirem 
que os filhos ajudassem os pais a sustentarem suas famílias. Requerimento nº 
021/2018: Vereador José Erasmo Ramos Soares: Disse ser de grande 
necessidade a proposta do Requerimento, uma vez que o trecho citado estaria 
completamente destruído, inclusive por conta de escavações feitas para a 
implantação de sistema de saneamento básico. Vereador João Batista Viana: 
Disse ser necessária a análise de toda a extensão do esgoto, construído havia 
muito tempo, como forma de diminuir o mal cheiro existente no local. 
Requerimento nº 022/2018: Vereador José Erasmo Ramos Soares: 
Destacou a importância da proposição, dada a presença de dejetos e lixo 
orgânico no canal, podendo, tal situação, causar doenças nos cidadãos. 
Vereador João Batista Viana: Falou da necessidade de se proceder com a 
pulverização da Cidade, por conta da proliferação de mosquitos. Vereadora Iná 
Maria Macêdo Osterno: Defendeu a necessidade do serviço, lembrando do mal 
cheiro existente no local. Na sequência, o Excelentíssimo Senhor 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 segundo turno de votação 
(maioria absoluta), que foi aprovado por unanimidade, e, os Requerimentos nºs 
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018, 020, 021 e 022/2018, em processos nominais e em um só turno de 
votação (maioria simples), os quais foram aprovados por unanimidade, bem 
como o Requerimento nº 019/2018, também em processo nominal e em um só 
turno de votação (maioria simples), que foi aprovado por quórum superior ao de 
maioria simples e um voto contrário do Senhor Vereador José Erasmo Ramos 
Soares. Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente iniciou um 
processo de votação para composição dos membros da Comissão Transitória 
de Segurança Pública, nos termos do Art. 57, do RI e, em consonância com o 
Requerimento nº 015/2018, aprovado em Sessão Ordinária do dia 26 de março 
de 2018, tendo ficado, a mesma, assim constituída: José Erasmo Ramos 
Soares, Manuel Fredney Rios, René Osterno Rios e Francisco Robério 
Vasconcelos. Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente suspendeu a 
Sessão por espaço de 00,10min (dez minutos), para que os membros se 
reunissem, a fim de eleger o seu Presidente e o seu Relator, posteriormente 
devendo informar o resultado à Mesa. Retomando os trabalhos, o Senhor 
Presidente anunciou aos Edis os nomes dos Senhores José Erasmo Ramos 
Soares e Manuel Fredney Rios, como Presidente e Relator, respectivamente, 
da referida Comissão. 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 09 
(nove) de abril de 2018, em horário regimental, manifestando votos de uma 
feliz Páscoa a todos. 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 02 (dois) de abril de 
2018. 
Antônio Ademar Alencar Neto – Presidente: 
Socorro Osterno Neves – Primeira Secretária: 
  
 


