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ATA DA 8ª (OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª (SEGUNDA) SESSÃO 
LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO – CEARÁ. 
 
Aos 09 (nove) 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 8ª (oitava) 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 de alguns munícipes. 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 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 
02042018/04, de 02 de abril de 2018, em resposta ao Requerimento nº 
013/2018, de autoria da Vereadora Iná Maria Macêdo Osterno, e Ofício nº 
02042018/05, de 02 de abril de 2018, em resposta ao Requerimento nº 
010/2018, de autoria do Vereador José Erasmo Ramos Soares, oriundos da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Prosseguindo, a 
Senhora Primeira Secretária leu as seguintes proposições: Requerimento nº 
023/2018, de 04 de abril de 2018, de autoria do Senhor Vereador José Erasmo 
Ramos Soares, requerendo do Poder Executivo a celebração de um convênio 
com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará, onde se 
possibilitasse à Prefeitura Municipal realizar a reforma do Destacamento 
Policial Militar de Marco, tendo em vista as péssimas condições da estrutura 
física do prédio da aludida instituição, protocolizado sob o nº 1.370/18, em 
04.04.18; e, Requerimento nº 024/2018, de 04 de abril de 2018, de autoria do 
Senhor Vereador René Osterno Rios e apoio dos Senhores Vereadores 
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Rusemberg Gomes Guimarães, José Erasmo Ramos Soares e Edilson dos 
Santos Vasconcelos, requerendo, com base no Art. 22, Inciso IX, da Lei 
Orgânica do Município, c/c o Art. 34, § 2º, do Regimento Interno, requerendo 
que fosse encaminhado Ofício ao Senhor Secretário Municipal de 
Infraestrutura, convocando-o para Sessão Ordinária próxima, datada do dia 
16/04/18, protocolizado sob o nº 1.371/18, em 04.04.18. Prosseguindo, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente encaminhou os Requerimentos nºs 023 e 
024/2018 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: Vereador José Erasmo Ramos 
Soares: Falou sobre a criação de uma comissão de debate no Vale do Acaraú 
sobre os problemas regionais de segurança pública, informando já ter visitado 
na companhia de alguns membros as Câmaras Municipais de Itarema, Bela 
Cruz, Acaraú e Jijoca de Jericoacoara, que deveriam receber, ao final, o projeto 
pronto. O Vereador René Osterno Rios, em aparte, enalteceu o interesse dos 
Vereadores das Câmaras Municipais da região em apoiar o projeto. Assim, o 
Vereador José Erasmo Ramos Soares destacou a receptividade que vinha 
tendo nas Casas Legislativas, informando que, ao ser finalizado, o referido 
projeto seria entregue ao Senhor Governador do Estado. Em seguida, 
discorreu sobre Requerimento de autoria do Vereador Rusemberg Guimarães 
apresentado no ano de 2017, para a ocorrência de uma audiência pública a 
tratar do assunto, lamentando que a mesma, embora tivesse sido realizada, 
não tivesse surtido efeito. O Vereador lembrou, ainda, que, ao participar da 
audiência, o Senhor Chefe de Gabinete do Prefeito teria se dirigido, junto a 
uma equipe de técnicos em engenharia, ao Destacamento Policial, a fim de ver 
as condições do prédio, um dos assuntos tratados no encontro, não tendo, 
porém, havido, até o momento, qualquer ação em prol de uma reforma no 
espaço físico do local. O Presidente Antônio Ademar Alencar Neto fez aparte, 
informando ao Vereador orador que havia cerca de duas semanas que o 
destacamento vinha sendo reformado, momento em que o Vereador José 
Erasmo Ramos Soares disse ainda não ter presenciado o serviço. O Vereador 
João Batista Viana também fez aparte, dizendo ter sido informado de que a 
Secretaria de Justiça do Estado ainda não havia liberado o recurso necessário 
ao início da reforma, por enquanto estando a ser realizada apenas uma 
pequena reforma. Novamente com a palavra, o Vereador José Erasmo Ramos 
Soares informou, também, que o Banco do Brasil poderia disponibilizar uma 
operação em prol do melhoramento da estrutura do Destacamento, mas não 
em época de Eleição. Em seguida, falou sobre a convocação dos aprovados no 
Concurso Público de 2016 para atuação na Guarda Municipal e sua ativação 
pelo Poder Executivo e a necessidade de recuperação da instalação do 
sistema de saneamento básico, já iniciada. O Vereador Edilson dos Santos 
Vasconcelos fez aparte, informando que em recente conversa com moradores 
do Distrito de Mocambo havia sido abordado pelos mesmos a situação da 
segurança pública em Marco, acrescentando que vinha percebendo o interesse 
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dos representantes locais em melhorar a situação, porém dizendo estar ciente 
de que não seria uma tarefa fácil. A Vereadora Socorro Osterno Neves 
confirmando que seria oportuno que todos se empenhassem na causa. O 
Vereador Rusemberg Gomes Guimarães também fez aparte, dizendo que a 
Câmara Municipal de Marco já havia dado início à sua colaboração, assim 
como outras Câmaras Municipais da região. Por fim, o Vereador orador 
agradeceu os apartes, falando da necessidade da participação de todos os 
Vereadores. Vereador João Batista Viana: Corroborou as palavras do 
Vereador José Erasmo Ramos Soares, quanto à necessidade de ações na 
área de segurança pública de Marco, na ocasião mencionando que o Município 
teria perdido a chance de ter a construção de uma delegacia modelo seis anos 
antes, por conta do não reconhecimento do terreno para a obra por parte da 
então Administração Municipal, onde a Casa teria, inclusive, aprovada a 
realização de concurso público, em cujo projeto a Prefeitura Municipal teria 
incluído o cargo de Guarda Municipal e  suprimido o de Agente Penitenciário, 
mas que não se podia cruzar os braços diante das dificuldade quanto à 
segurança pública. Assim, lembrou, ainda, a obra de saneamento básico da 
Sede, que, ora estagnada, teria se iniciado havia cerca de dez anos, 
enumerando os benefícios do saneamento para a melhoria de vida da 
população, mencionando, na oportunidade, que uma obra realizada nos limites 
da fronteira entre Marco e Bela Cruz não havia sido aprovado pela SEMAF, por 
conta da proximidade para com a Cidade. Sequenciando, disse que o 
Destacamento policial necessitava de reforma, bem como as ruas dos Bairros 
Salinas I e II necessitavam de pavimentação. Em aparte, a Vereadora Iná 
Maria Macêdo Osterno relatou que ao percorrer o Bairro recentemente, a fim 
de distribuir cestas básicas, havia notado que estava sendo feito o serviço nas 
ruas. O Vereador René Osterno Rios, aparteou o Vereador João Batista Viana, 
lembrando a aprovação de um Requerimento no ano de 2017 de autoria do 
Vereador Manuel Fredney Rios, nesse sentido. O Vereador João Batista Viana 
retomou a palavra, mencionando também ter dado entrada em Requerimento 
sobre o assunto na Casa, durante a Gestão 2012-2016, o qual não teria surtido 
efeito. Por fim, agradeceu ao Senhor Prefeito Municipal a pavimentação feita 
pela Prefeitura Municipal em quase toda a extensão do Bairro Coqueirinho, 
elogiando seu trabalho na Administração. Vereadora Socorro Osterno Neves: 
Enalteceu o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde no combate às 
arboviroses, já tendo conseguido, o Comitê das Arboviroses, desde o ano de 
2017, diminuir o índice de epidemias no Município. Assim, parabenizou a 
enfermeira Ticiane Neves, à frente do Comitê, e agradeceu ao Padre 
Raimundo Nonato Timbó de Paiva, pelo incentivo à população durante as 
missas. Em seguida, informou ter visitado os centros de educação infantil 
Sonho Infantil e Eluza Lopes de Castro, no Município, destacando a 
organização e cuidados para com as crianças, parabenizando o Senhor 
Prefeito Municipal. Em seguida, falou sobre o trabalho desempenhado pela 
Casa do Bom Samaritano, incentivando os Vereadores a contribuírem com o 
pagamento mensal para o melhoramento do serviço prestado pela Associação 
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Amigos da Esperança, responsável pela mesma. Em aparte, o Vereador João 
Batista Viana lembrou a mesma havia sido criada pelo Senhor Ednaldo Teixeira 
Rios, falecido, sugerindo que se fizesse campanha nas rádios e nos comércios 
para que a população contribuísse. O Vereador Manuel Fredney Rios, sobrinho 
do Senhor Edinaldo Teixeira, falando do empenho que o mesmo tinha para 
com a Entidade, disse que se comprometeria a contribuir, onde incentivou a 
população a fazer o mesmo. Fez aparte, também, o Vereador René Osterno 
Rios, que parabenizou a Vereadora, pelo apoio à Entidade, informando que já 
contribuía mensalmente para a manutenção da mesma. Aparteou a Vereadora, 
ainda, o Vereador José Erasmo Ramos Soares, que sugeriu que o envio de 
indicação ao Poder Executivo para que se celebrasse convênio com a Entidade 
seria viável. A Vereadora Iná Maria Macêdo Osterno, em aparte, disse já ter 
visitado a mesma junto ao Prefeito Municipal, tendo, o mesmo, já realizado 
algumas ações de assistência à mesma. O Vereador Rusemberg Gomes 
Guimarães, também aparteando a Vereadora, que defendeu que ao celebrar 
convênio com a Associação, o Poder Executivo poderia usar recursos da Ação 
Social para ajudá-la. Excelentíssimo Senhor Presidente Antônio Ademar 
Alencar Neto: Falando da quantidade de recursos que demandavam do 
Município as ações destacadas pelos Vereadores, embora fossem necessárias, 
informou que o Município arrecadava somente cerca de sessenta e sete mil 
reais por mês, na ocasião insinuando que seria dificultoso para o Poder 
Executivo atender a uma Indicação para cobrança do pagamento de impostos 
como IPTU, ISS e ITBI, uma vez que grande parte dos munícipes não os 
pagavam, acrescentando que a solução seria a reversão desse quadro. 
Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente, 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, que apresentaria Balancete Financeiro relativo aos 
recursos recebidos e despesas do mês anterior. Na oportunidade, o Senhor 
Erivaldo Teodósio Dutra, com eficácia e transparência, apresentou, por meio de 
aparelho de projeção, todos os demonstrativos dos recursos recebidos e das 
despesas realizadas, colocando-se, em seguida, à disposição dos Senhores 
Vereadores para possíveis esclarecimentos. Não havendo manifestação por 
parte dos Senhores Vereadores, o Senhor Contador agradeceu pelo espaço 
que lhe fora concedido. 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: 
Requerimentos nºs 023 e 024/2018, datados de 04 de abril de 2018, de autoria 
dos Senhores Vereadores José Erasmo Ramos Soares e René Osterno Rios, 
respectivamente; 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 que fosse registrada em Ata desta Casa 
Legislativa Moção de Pesar pelo falecimento da Vereadora carioca Marielle 
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Francisco da Silva. Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
submeteu as referidas matérias à discussão do Plenário. Não havendo 
manifestação por parte dos Senhores Vereadores para discussão das mesmas, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente submeteu-as à deliberação do Plenário, 
em processos nominais e em um só turno de votação (maioria simples), as 
quais foram aprovadas 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 16 
(dezesseis) de abril de 2018, 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 09 (nove) de abril de 2018. 
Antônio Ademar Alencar Neto – Presidente: 
Socorro Osterno Neves – Primeira Secretária: 
  
 


