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ATA DA 9ª (NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª (SEGUNDA) SESSÃO 
LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO – CEARÁ. 
 
Aos 16 (dezesseis) 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 9ª (nona) 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 dos Senhores Eliglaydstone Robson 
Sousa e Vander-Lúcia Menezes Farias, representantes do Conselho Pastoral 
Paroquial da Paróquia de São Manuel de Marco, e a presença 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 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 as seguintes 
correspondências: Ofício nº 41/2018/96ªPJE, de 16 de abril de 2018, oriundo 
da Promotoria Eleitoral da 96ª Zona Eleitoral, solicitando a relação dos 
Vereadores da Casa que se desfiliaram no período de 04/02/2018 a 
06/04/2018; Ofício nº 16042018/02, de 16 de abril de 2018, oriundo do Poder 
Executivo, solicitando a retirada dos Projetos de Lei nºs 004, 005 e 006/2018; e, 
Ofício nº 13042018/03, de 13 de abril de 2018, oriundo da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura, justificando o não comparecimento do Senhor Alex Rios 
Silveira, Secretário Municipal, à Sessão, para que fora convocado. 
Prosseguindo, a Senhora Primeira Secretária leu as seguintes proposições: 
Mensagem nº 002/2018/Projeto de Lei Complementar nº 002/2018, de autoria 
do Poder Executivo, que altera parcialmente a redação dos artigos 154, 210, 
211 e 217, da Lei Complementar Municipal nº 004/2009 (Código Tributário do 
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Município de Marco), protocolizado sob o nº 1.383/18, em 16.04.18; 
Requerimento nº 025/2018, de 11 de abril de 2018, de autoria do Senhor 
Vereador José Erasmo Ramos Soares, requerendo do Poder Executivo que se 
dignasse de dar efetividade a norma ora mencionada, regulamentando-a, se 
necessário, e editando os atos administrativos relacionados ao funcionamento 
da Guarda Municipal e à consequente investidura dos candidatos aprovados 
em Concurso Público, reforçando o Requerimento nº 057/2017, de 03 de 
agosto de 2017, de sua autoria, protocolizado sob o nº 1.376/18, em 11.04.18; 
e, Requerimento nº 026/2018, de 11 de abril de 2018, de autoria da Senhora 
Vereadora Iná Maria Macêdo Osterno, requerendo do Poder Executivo, por 
meio da unidade administrativa competente, que viabilizasse a construção de 
passagem molhada entre as Localidades de Cachoeira e Lagoa João de Sá, 
protocolizado sob o nº 1.377/18, em 11.04.18.  Prosseguindo, o Excelentíssimo 
Senhor Presidente encaminhou o Projeto de Lei Complementar nº 002/2018 
para análise das Comissões de LJR e FOTC, para emissão de Pareceres em 
prazos regimentais, e, os Requerimentos nºs 025 e 026/2018, 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. 86, § 2º, concedeu a palavra aos Senhores 
Eliglaydstone Robson Sousa e Vander-Lúcia Menezes Farias, membros do 
Conselho Pastoral Paroquial, que apresentariam a Campanha da Fraternidade 
de 2018, de tema “Fraternidade e Superação da Violência.”, à Câmara 
Municipal. Eliglaydstone Robson Sousa: Dando início à apresentação, 
informou que o trabalho realizado pelo Conselho Pastoral Paroquial nas demais 
pastorais, escolas e bairros, era o de incentivo à todos para a integração entre 
todos os grupos sociais em prol da identificação e reivindicação de políticas 
públicas para a superação da desigualdade social e da violência, onde, por 
meio do  mapeamento dos tipos de violência, citando que havia na sociedade 
as violências étnica, direta, estrutural, cultural, contra mulheres e homens, da 
exploração sexual, do narcotráficos, contra os trabalhadores rurais, da ciência 
e do aparato Judicial, da reação policial, da disseminação de informação, da 
religião e do trânsito, dentre outras. O Senhor Eliglaydstone Robson informou, 
ainda, que o Padre Raimundo Nonato Timbó de Paiva estava à frente de um 
projeto que disponibilizava os serviços de um advogado para resolução de 
casos de violência na comunidade.  Por fim, registrou que todos os meses o 
Conselho estaria realizando ações com a participação das escolas, das 
Secretaria Municipais de Educação, Cultura e Desporto e Saúde e do Tiro de 
guerra nas ruas da Cidade, devendo, o Poder Legislativo Municipal, 
responsabilizar-se em adquirir as parcerias necessárias para que um plano de 
ação já elaborado no sentido passasse a ser executado. Vander-Lúcia 
Menezes Farias: Em breve apresentação da proposta da Campanha da 
Fraternidade, falou da necessidade de a sociedade aceitar Deus como um ser 
de amor e misericórdia, falando, na oportunidade, dos meios pelos quais os 
Vereadores poderiam buscar ações para a superação da violência em Marco. 
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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 
025 e 026/2018, datados de 11 de abril de 2018, de autoria do Senhores 
Vereadores José Erasmo Ramos Soares e Iná Maria Macêdo Osterno, 
respectivamente. Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente submeteu 
as referidas matérias à discussão do Plenário, tendo havido a seguinte 
discussão: Requerimento nº 025/2018: Vereador Rusemberg Gomes 
Guimarães: Parabenizou o Vereador José Erasmo Ramos Soares, destacando 
que a ativação da Guarda Municipal seria uma ação que tornaria possível a 
repressão dos índices de violência locais. Vereador José Erasmo Ramos 
Soares: Mencionando importância do trabalho do Conselho Pastoral Paroquial 
no combate às várias formas de violência em Marco, no momento enumerando 
ações já desenvolvidas pela Câmara Municipal nesse sentido, como o envio de 
Requerimentos ao Poder Executivo e a criação de uma comissão a discutir o 
problema a nível regional, em todas as Câmaras Municipais do Vale do Acaraú, 
onde passou a defender a necessidade da implantação efetiva da Guarda 
Municipal, criada por Lei Municipal do ano de 2009, na ocasião solicitando do 
Poder Executivo a convocação dos demais aprovados no último concurso 
público realizado, assim como a extensão da admissão de mais trinta 
servidores, por meio de nova lei municipal. O Vereador ressaltou que a 
categoria deveria atuar fardada e ser visualizada pela população diariamente. 
Vereador João Batista Viana: Falando da necessidade da ativação da Guarda 
Municipal, disse que um dos motivos da morosidade para com a ação era o 
fato de a atual Gestão ter recebido a Prefeitura Municipal, no ano de 2017, 
desprovida de instrumentos de trabalho necessários à boa administração, onde 
destacou a realização de audiência pública para debate do problema da 
violência local no ano de 2017 e argumentou que seria necessário buscar 
recursos, a fim de amenizar o problema. Por fim, mencionando a proposta da 
Campanha da Fraternidade de 2018, disse perceber que as leis que regiam o 
País dificultavam o bom êxito no combate à violência em todo o seu território, 
uma vez que as dificuldades financeiras eram extremas nas classes sociais 
menos favorecidas. Requerimento nº 026/2018: Vereador José Erasmo 
Ramos Soares: Defendeu que o período de estiagem que havia atingido o 
Ceará nos últimos anos havia gerado retrocesso em todo o Estado, observado 
nos índices alarmantes da violência urbana e no desemprego, porém 
manifestando estar esperançoso para com o retorno do crescimento 
econômico. Na oportunidade, então, confirmou a necessidade da passagem 
molhada para as comunidades citadas no Requerimento, dizendo esperar pelo 
acatamento por parte do Poder Executivo ao pedido feito pela Vereadora. 
Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente submeteu os referidos 
Requerimentos à deliberação do Plenário, em processo nominal 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 
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Senhor Presidente agradeceu a Deus, pela sua proteção, e ao público presente 
e aos Senhores Vereadores, por suas participações, e convidou-os para a 
Sessão Ordinária a realizar-se no dia 23 (vinte e três) 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 16 (dezesseis) de 
abril de 2018. 
Antônio Ademar Alencar Neto – Presidente: 
Socorro Osterno Neves – Primeira Secretária: 
  
 


