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ATA DA 10ª (DÉCIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª (SEGUNDA) SESSÃO 
LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO – CEARÁ. 
 
Aos 23 (vinte e três) 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 10ª (décima) 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. Estiveram presentes os seguintes Vereadores: Antônio Ademar 
Alencar Neto, 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 Senhor Vereador Francisco Robério Vasconcelos, Vice-
Presidente. Contamos também com a participação do Senhor Alex Rios 
Silveira, Secretário Municipal de Infraestrutura, seguido do corpo de 
Engenheiros da Secretaria, os Senhores Genário Santos e Paulo Moura, e com 
a presença de vários 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 que deram entrada na Casa, 
em virtude da inexistência de correspondências. Na oportunidade, a Senhora 
Primeira Secretária leu as seguintes proposições: Mensagem nº 
007/2018/Projeto de Lei nº 007/2018, de 10 de abril de 2018, de autoria do 
Poder Executivo, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 
Exercício de 2019 e dá outras providências, protocolizado sob o nº 1.384/18, 
em 16.04.18. Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente informou aos 
Edis presentes que o Projeto de Lei ficaria aguardando emendas por 04 
(quatro) dias, conforme determinado pelo Art. 118, do RI, e posteriormente 
seria encaminhado pela Presidência às Comissões. 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: De início, enalteceu a importância da reunião 
ocorrida entre as Comissões Permanentes de legislação, Justiça e Redação e 
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e a Procuradoria do Município 
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durante a semana anterior para discussão de matéria do Poder Executivo, 
onde havia ocorrido a retirada da matéria para devidos ajustes.  Dando 
continuidade, mencionou sua luta em prol da chamada dos aprovados no 
concurso Público realizado pela Prefeitura Municipal em 2016 para o cargo 
Auxiliar de Sala, reafirmando a importância do trabalho realizada pela 
categoria, onde relatou problemas ocorridos em uma creche de Mocambo por 
conta da ausência do profissional em sala, levando a família da criança lesada 
a procurar reparar o dano junto à Justiça. Na oportunidade, estendeu sua 
preocupação para as categorias de motorista, enfermeiro e médico, onde 
também haveria cidadãos contratados assumindo o serviço em lugar de 
concursados, momento em que afirmou que os interessados poderiam exigir 
judicialmente a convocação, dada a situação. Por fim, relatou o descaso da 
Secretaria Municipal de Saúde no mau atendimento a uma cidadã, ao tê-la 
orientado, de forma indelicada, a procurar por meios próprios por um 
medicamento de que necessitava e era disponibilizado pela Secretaria. No 
momento, a Vereadora Iná Maria Macêdo Osterno falou da preocupação do 
Senhor Prefeito Municipal para com o atendimento aos munícipes nos vários 
setores da Administração. Novamente com a palavra, o Vereador José Erasmo 
Ramos Soares, em meio às palavras da Vereadora, defendeu que os agentes 
políticos escolhidos pelo Gestor Municipal para execução dos serviços da 
Administração deveriam, então, agir devidamente como subordinados. 
Vereador Edilson dos Santos Vasconcelos: Agradecendo a Deus, por mais 
uma oportunidade de defender o interesse dos cidadãos marquenses, disse 
que o Município apresentava melhores resultados nas Administrações quando 
os gestores de secretarias tinham boa reputação. Em seguida, corroborou as 
palavras do Vereador José Erasmo Ramos Soares, quanto à necessidade de 
convocação de aprovados em concurso público para o cargo Auxiliar de Sala. 
Também, destacou algumas ações suas acerca do estado em que se 
encontrava o pavimento de uma rua no Distrito de Mocambo em períodos de 
chuva, como a apresentação de material em vídeo à Casa, por volta do ano de 
2014 (dois mil e quatorze), o que teria levado, na ocasião, o então Secretário 
Municipal de infraestrutura a visitar a comunidade, porém não tendo sido ainda 
resolvido o problema, onde solicitou da atual conjuntura da Secretaria 
providências para com a situação, que teria inclusive causado acidentes em 
pedestres. O Vereador destacou, ainda, a apresentação de Requerimento para 
destinação do lixão do Distrito, informando que o mesmo vinha sendo jogado 
no Açude Diamantina. Fez aparte o Vereador José Erasmo Ramos Soares, 
solicitando da Secretaria um planejamento para a resolução do problema do 
lixão, enfatizando a importância do Açude Diamantina para o Município. O 
Vereador João Batista Viana também aparteou o Vereador Edilson dos Santos 
Vasconcelos, onde, falando da morosidade na resolução do problema já em 
outra Administração, disse que o lixo deveria ser jogado em um aterro sanitário, 
segundo as regras do Ministério da Saúde. A Vereadora Socorro Osterno 
Neves, em aparte, destacou que a atual Administração estava sendo cobrada 
demasiadamente, uma vez que o problema já persistia nos anos de 2012 a 
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2016. O Vereador Edilson dos Santos Vasconcelos, então com a palavra, disse 
que o problema deveria ser resolvido por quem estava à frente da 
responsabilidade no momento atual. Em aparte, o Vereador Rusemberg 
Gomes Guimarães, concordando com o Vereador Edilson Vasconcelos, disse 
ser lamentável a falta de ação do Poder Público, uma vez que se tratava do 
maior açude de Marco, acrescentando que deveria ser contatada uma 
assessoria de saneamento ambiental. Também, mencionou que dever-se-ia 
proceder à chamada dos aprovados no Concurso Público para o cargo Auxiliar 
de Sala, tendo em vista a ocorrência relatada pelo Vereador José Erasmo 
Ramos Soares. O Vereador Edilson dos Santos Vasconcelos, então, finalizou 
seu discurso, assegurando que os Vereadores da Oposição não estavam 
tentando denegrir a imagem do Senhor Prefeito Municipal, mas sim cumprindo 
com seu papel de parlamentar. Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor 
Presidente concedeu espaço ao Senhor Alex Rios Silveira, Secretário 
Municipal de Infraestrutura, para que pudesse fazer suas colocações, 
conforme fora convocado, o qual, informando que estava à frente dos trabalhos 
da Secretaria por menos de um mês e lembrando a todos das dificuldades de 
realização de serviços de infraestrutura na Zona Rural em período chuvoso, 
pôs-se à disposição dos Vereadores, na companhia do corpo de engenheiros 
da secretaria, para tratar da situação da implantação do sistema de 
saneamento básico em Marco. Na ocasião, o Vereador José Erasmo Ramos 
Soares, informando sobre a tramitação na Justiça de ação de morador das 
proximidades da estação de tratamento contra a Prefeitura Municipal, indagou 
do Engenheiro Paulo Moura como estava a situação e se a Administração 
Municipal almejava adquirir novo local para retomada da obra, bem como, 
quanto às estações elevatórias distribuídas ao longo de alguns bairros, 
causando rebaixamento de casas, indagou quais as medidas a serem tomadas 
pela Gestão, momento em que o Engenheiro Paulo Moura explicou que a 
lagoa de estabilização era uma obra de esgotamento sanitário que englobava 
aproximadamente a metade do Município que, ao ser planejada, havia 
indenizado o proprietário do terreno, que passou a ser público, não tendo ainda 
chegado à Secretaria a etapa da estação elevatória de esgoto, que deveria ser 
instalada em local de baixa altitude. Segundo o Secretário, por questões de 
inadimplência por parte da empresa que estava executando a obra, procedera-
se recentemente à chamada da segunda colocada no processo de licitação, a 
empresa Turbocom, que deveria concluir a estação de tratamento, as duas 
elevatórias e as ligações intradomiciliares. O Vereador René Osterno Rios, 
então, indagou do Engenheiro Paulo Moura quanto às medidas estabelecidas 
pela Secretaria para retomada da obra, em meio à possível situação de 
adimplência de empresas e da Prefeitura Municipal para com as verbas 
necessárias e se existia irregularidade nos serviços já executados, tendo, o 
Engenheiro Paulo Moura, explicado que o restante do território da Sede do 
Município já havia sido contemplado para a retomada da obra, com empenho 
no valor de 5.271.000,00 (cinco milhões e duzentos e setenta e um mil reais), 
sendo, cinco milhões, a serem repassados pelo Governo Federal, e, duzentos 
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e setenta e um mil, pelo Governo do Estado, prevista, a segunda etapa, para 
janeiro de 2019, e informado que a Secretaria visitaria, na semana, junto ao 
Senhor Prefeito Municipal, uma unidade da Cagece em Fortaleza, a fim de 
cobrar da mesma a assinatura do contrato, que teria como consequência a 
retomada imediata da obra, e que algumas irregularidades se deviam à 
burocracia por parte da Cagece para com o pagamento integral do serviço e 
problemas de qualificação da última empresa responsável pela obra em sua 
primeira etapa, estando, a Secretaria, prestes a proceder  à chamada da 
empresa segunda colocada no processo de licitação. Na oportunidade, o 
Vereador Rusemberg Gomes Guimarães indicou à equipe da Secretaria que 
atentasse para as exigências quanto ao formulário do Sistema Nacional de 
Informações de Saneamento, as quais, não sendo devidamente observadas, 
poderiam implicar a paralização da obra. Em seguida, mencionando o Plano 
Municipal de Saneamento Básico, indagou acerca da adimplência da Funasa 
para com o serviço e da disponibilidade do Governo do Estado quanto à 
contrapartida. Pronunciou-se o Engenheiro Paulo Moura, que informou que, 
ao contatar a Funasa, fiscalizadora da obra, e o Governo do Estado, havia 
percebido que o Município estava em situação de adimplência para com a 
mesma, devendo, algumas irregularidades, serem sanadas no decorrer da 
semana, após encontro entre a Prefeitura e os demais envolvidos: Funasa, 
Governo Federal, Governo do Estado e Cagece. Com a palavra, novamente, o 
Vereador Rusemberg Gomes Guimarães solicitou do Senhor Engenheiro que 
contatasse os Vereadores, após o referido encontro, para os mesmos 
pudessem informar a população sobre o reinício do serviço. O Vereador João 
Batista Viana interrogou o Senhor Engenheiro Paulo Moura quanto à previsão 
de implantação do sistema de saneamento básico no restante da área em cuja 
obra incidia, o qual lhe respondeu que a previsão de inicialização era o mês de 
janeiro de 2019. Em seguida, o Excelentíssimo Senhor Presidente Antônio 
Ademar Alencar Neto, observando não haver mais indagações por parte dos 
Senhores Vereadores, teceu agradecimentos ao Senhor Secretário Municipal 
de Infraestrutura, parabenizando toda a equipe de servidores pela 
disponibilidade quando do atendimento à convocação. Sequenciando, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente, observando a inexistência de matérias a 
serem discutidas e deliberadas na Ordem do Dia, 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 30 
(trinta) 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 23 (vinte e três) de abril de 2018. 
Antônio Ademar Alencar Neto – Presidente: 
Socorro Osterno Neves – Primeira Secretária: 
  
 


