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ATA DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª (SEGUNDA) 
SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO – CEARÁ. 
 
Aos 30 (trinta) 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 11ª (décima primeira) 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; 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 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: Requerimento nº 027/2018, de 25 de abril de 2018, de 
autoria do Vereador Edmilson Leocádio Sampaio, requerendo do Poder 
Executivo esforços no sentido de calçar em pedra tosca o trecho que inicia na 
residência do munícipe Chico Pedro e termina no açude José Vaulino, 
localizado em Mocambo, protocolizado nº 1.389/18, em 25.04.18; 
Requerimento nº 028/2018, de 25 de abril de 2018, de autoria do Vereador 
José Erasmo Ramos Soares, requerendo ao Poder Executivo, após submissão 
da proposição ao Plenário, que se dignasse de empreender esforços para 
reforma da iluminação pública na Vila de Cedó, com o acréscimo de postes e 
aumento da rede de energia na circunscrição do local, ora com apenas dois, 
tornando escuro o ambiente, protocolizado sob o nº 1.390/18, em 25.04.18; e, 
Moção de Aplauso nº 04/2018, de 25 de abril de 2018, de autoria da Vereadora 
Socorro Osterno Neves e apoio dos Vereadores Antônio Ademar Alencar Neto, 
Francisco Robério Vasconcelos e Iná Maria Macêdo Osterno, solicitando que 
fosse registrada em ata desta Casa Legislativa Moção de Aplauso pela 
ordenação presbiteral de Célio Roberto Rios, por sua Reverendíssima Dom 
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Teodoro Mendes Tavares, Bispo da Diocese de Ponta de Pedras, no Estado do 
Pará, em Marco, no dia 04 de fevereiro de 2018, protocolizada sob o nº 
1.391/18, em 25.04.18. Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
encaminhou os Requerimentos de nºs 027 e 028/2018 à Ordem do Dia da 
Sessão e, nos termos do Art. 132, do RI, despachou a Moção de Aplauso nº 
04/2018 à pauta de Ordem do Dia da Sessão Ordinária seguinte. 
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: Vereadora Socorro Osterno Neves: Parabenizando os 
aniversariantes do mês de abril, na pessoa do Senhor Presidente, passou a 
falar sobre a abertura do Campeonato Municipal de Futebol, no dia 28 (vinte e 
oito) do corrente, em que haviam sido entregues itens desportivos a times de 
mais de sessenta comunidades e à Sede, momento em que destacou a 
importância da prática de esporte para o desenvolvimento dos cidadãos, 
parabenizando, então, o Senhor Prefeito municipal, pela ação. O Vereador 
João Batista Viana aparteou a Vereadora, informando ter participado do evento 
e lembrando que havia sido aprovado pela Câmara Municipal Projeto de Lei 
criando a Liga Cidade de Marco, ação que teria evitado que os desportistas 
dependessem de ajudas avulsas. Também lhe aparteou o Vereador José 
Erasmo Ramos Soares, confirmando que a área de esporte merecia grandes 
investimentos, indagando se o material havia sido doado ou emprestado à Liga. 
Respondeu-lhe o Vereador João Batista Viana, afirmando que se tratava de 
uma instituição filantrópica, cujo recurso financeiro provinha da aprovação do 
Projeto de Lei mencionado. A Vereadora Iná Maria Macêdo Osterno 
complementou sua resposta, informando que sessenta e dois times haviam 
sido beneficiados. Na ocasião, pronunciou-se, ainda, em aparte, o Vereador 
Rusemberg Gomes Guimarães, que disse que a aprovação do projeto por parte 
da Câmara Municipal havia sido o primeiro passo para o estímulo à pratica 
esportiva, porém exigindo que fosse enviado à Casa, ainda, o plano de trabalho 
relativo ao convênio, de nº 010, entre a Prefeitura Municipal e Liga, para que os 
Vereadores pudessem acompanhar melhor os trabalhos, momento em que a 
Vereadora Socorro Osterno Neves, observando não haver mais apartes, 
agradeceu aos Vereadores o debate, destacando a importância da aprovação 
do Projeto de Lei que havia proporcionando o convênio entre a Prefeitura e a 
Liga. 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 
027 e 028/2018, datados de 25 de abril de 2018, de autoria dos Senhores 
Vereadores Edmilson Leocádio Sampaio e José Erasmo Ramos Soares, 
respectivamente. Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente submeteu 
as referidas matérias à discussão do Plenário, tendo havido a seguinte 
discussão: Requerimento 028/2018: Vereador José Erasmo Ramos Soares: 
Convidou os Vereadores a comprovarem a necessidade apresentada no 
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Requerimento, informando que havia somente duas lâmpadas funcionando 
enquanto todos os moradores contribuíam para com a iluminação pública, 
momento em que solicitou apoio dos demais vereadores para que a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura reestabelecesse o serviço no local. Vereadora Iná 
Maria Macêdo Osterno: Destacou que havia somente uma residência na 
Localidade com iluminação, bem como que já havia contatado a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura quanto ao problema, lembrando, no entanto, que o 
período chuvoso vinha dificultando que o problema fosse resolvido 
imediatamente e que em poucos dias a Secretaria deveria chegar ao local. A 
Vereadora também informou que a ampliação da rede de iluminação, com 
acréscimo de luminárias, já havia sido autorizada, porém demandava tempo 
para que a Prefeitura Municipal pudesse realizar o serviço. Vereador João 
Batista Viana: Informou sua luta na vereança em prol da manutenção do 
serviço de iluminação pública em Marco, dizendo reconhecer a necessidade 
apresentada pelo Vereador. Vereador Rusemberg Gomes Guimarães: Disse 
se tratar de serviço que beneficiaria a Localidade de Cedó, além dos 
transeuntes na região, bem como que se deveria atentar para as 
determinações da Contribuição de Iluminação Pública – CIP, para com a 
manutenção e ampliação do parque de iluminação pública, que estava sob a 
responsabilidade da Prefeitura Municipal. Prosseguindo, os Senhores 
Vereadores José Erasmo Ramos Soares e João Batista Viana, líderes das 
bancadas do PP e do PSD, respectivamente com base no Art. 44, do RI, 
solicitaram do Excelentíssimo Senhor Presidente uso da palavra. Vereador 
José Erasmo Ramos Soares: Manifestou sentimento de pesar pelo 
falecimento da Senhora Rita Helena Silva Rios, indicando que a família deveria 
receber do Poder Legislativo Moção de Pesar, como forma de consternação 
pelo ocorrido. Prosseguindo, informou que desde o ano anterior vinha alertando 
a Administração para com a ineficiência dos trabalhos preventivos acerca das 
epidemias de viroses causadas pelo mosquito Aedes Aegypti, informando que 
nos meses de maio e junho poderia haver surto de novos casos, onde solicitou 
de toda a comunidade que ajudasse o Poder Público a combater a proliferação 
dos mosquitos. Por fim, exaltando o serviço de limpeza pública na Cidade, 
lamentou a demissão de alguns Garis do quadro de pessoal da Prefeitura 
Municipal, principalmente os lotados no Distrito de Mocambo, onde haveria 
muitos criadouros de mosquitos, solicitando da Administração que convocasse 
os classificados no último concurso público para a área, para que o serviço de 
limpeza pública não fosse prejudicado, e informou ter tido conhecimento de que 
estava sendo usado pela equipe de limpeza pública um herbicida considerado 
um agrotóxico cancerígeno pela Organização Mundial de Saúde e que havia 
comunicado o Senhor Secretário Municipal de Infraestrutura do problema, 
dizendo esperar que providências fossem tomadas. Vereador João Batista 
Viana: Em poucas palavras, disse corroborar as palavras do Vereador José 
Erasmo Ramos Soares de que a limpeza pública adequada evitaria a 
proliferação de insetos, acrescentando que se deveria aumentar a quantidade 
de Agentes de Endemias no período de proliferação, por serem, aqueles, o 
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pessoal indicado para auxiliar os Garis no combate à proliferação. 
Complementou suas palavras dizendo também ter conhecimento acerca do uso 
do herbicida poderoso, mencionado pelo Vereador, acrescentando que o 
mesmo causava a morte de animais, dizendo, ainda, da necessidade de o 
Poder Público tomar conhecimento urgentemente do problema, no momento 
insinuando que aos servidores era impossível sua compra. Na sequência, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente Antônio Ademar Alencar Neto explicou se 
tratar de um herbicida liberado para venda pela Vigilância Sanitária sob 
receituário de nome Glifosato e que seu uso era uma forma de economia para 
o Município, pelo baixo custo. Não havendo mais matérias a serem discutidas e 
votadas, o Excelentíssimo 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 07 
(sete) de maio 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 30 (trinta) de abril de 2018. 
Antônio Ademar Alencar Neto – Presidente: 
Socorro Osterno Neves – Primeira Secretária: 
 
 

 

 
  
 


