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ATA DA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª (SEGUNDA) 
SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO – CEARÁ. 
 
Aos 14 (quatorze) dias do mês de maio, 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 13ª (décima terceira) 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; 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 a Senhora Vereadora Iná Maria Macêdo 
Osterno, Segunda Secretária. 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 e correspondências que deram entrada na Casa. 
Na oportunidade, a Senhora Primeira Secretária leu as seguintes 
correspondências: Ofícios datados de 18 de abril de 2018, oriundos da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, em resposta aos Requerimentos de nºs 

003, 004, 005, 007, 008, 009, 012, 013, 014, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 
026, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 098, 099, 100, 101, 103, 
104/2017; e, Comunicados datados de fevereiro, março e abril de 2018, 
oriundos do Ministério da Educação, informando sobre as liberações de 
recursos destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação à Prefeitura Municipal de Marco. Prosseguindo, 
a Senhora Primeira Secretária leu as seguintes proposições: Requerimento nº 
030/2018, de 10 de maio de 2018, de autoria da Senhora Vereadora Socorro 
Osterno Neves, requerendo do Poder Executivo, por meio da unidade 
administrativa competente, providências para a pavimentação, 
preferencialmente com asfalto, do trecho que se iniciava na Rodovia 402 até a 
Localidade do Gado Bravo e desta última até a entrada da Localidade de 
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Maracajá, protocolizado sob o nº 1.444/18, em 10.05.18; e, Requerimento nº 
031/2018, de 10 de maio de 2018, de autoria do Senhor Vereador João Batista 
Viana, requerendo ao Poder Executivo, por meio da unidade administrativa 
competente, que providenciasse duas Casas de Apoio para os pacientes locais 
que se deslocavam para tratamento ou consulta em Sobral e Fortaleza, 
reforçando, assim, o Requerimento n.º 048/2017, de 08 de junho de 2017, de 
sua autoria, protocolizado sob o nº 1.445/2018, em 10.05.18. Prosseguindo, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente encaminhou os referidos Requerimentos 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 Rusemberg Gomes 
Guimarães: Parabenizando as Mães, pela data comemorativa, passou a 
expressar indignação para com o período eleitoral na Cidade, informando que 
se estava pregando a segregação da população por questões culturais e 
sociais, o que não deveria ocorrer, segundo o Vereador, dada o regime 
democrático em que se vivia. O Vereador reclamou, na oportunidade, maior 
atenção da Administração para com os Vereadores da oposição e parabenizou 
o Secretário de Infraestrutura Alex Rios Silveira, pelas respostas que vinham 
sendo dadas aos Requerimentos dos Vereadores. Sequenciando, o Vereador 
disse abominar a Gestão da Secretaria Municipal de Saúde, afirmando que o 
dinheiro público, embora escasso, ao ser bem empregado, não trazia prejuízos 
ao município. Também relatou não ter sido devidamente atendido pelo Senhor 
Secretário Municipal de Infraestrutura, ao ter solicitado reparos em uma 
declinação no asfalto de uma rua da Cidade, o que havia sido, segundo o 
Vereador, mais uma forma de segregação na sociedade. O Vereador, em 
seguida, defendeu a necessidade da implantação da Casa de Apoio em 
Fortaleza e relatou interrupção da disponibilização de medicamentos à 
população no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, solicitando providências 
por parte da Secretaria Municipal de Saúde, reclamou das condições de 
estrutura e iluminação em uma das praças da Cidade e afirmou que um evento 
realizado pela Administração municipal de comemoração ao Dia das Mães, nos 
últimos dias,   no horário da convenção partidária de sua coligação fazia 
oposição à Gestão, havia sido uma tentativa de separação da sociedade 
marquense por suas ideologias partidárias. Aparteou-lhe o Vereador José 
Erasmo Ramos Soares, que solicitou maior zelo por parte da Secretaria de 
Saúde para com o abastecimento nas farmácias dos postos de saúde de 
medicamentos de uso contínuo. O Vereador Rusemberg Gomes Guimarães, 
então, solicitou da população mais humanização nos períodos eleitorais. 
Vereador Edilson dos Santos Vasconcelos: Disse corroborar as colocações 
do Vereador Rusemberg Guimarães em seu discurso. Em seguida, 
parabenizou as Mães, pela passagem de sua data comemorativa, citando a 
passagem bíblica do livro de Êxodo, 20,12. Assim, falou sobre a realização do I 
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Fórum de Segurança Pública dos Municípios do Vale do Acaraú, a realizar-se 
no dia dezessete, o qual teria as discussões encaminhadas ao Senhor 
Governador do Estado, defendendo a necessidade da presença e participação 
ativa do Senhor Prefeito Municipal. Também, informou que os 
estabelecimentos comerciais do Distrito de Mocambo não mais estavam sendo 
abastecidos com as devidas mercadorias, tendo em vista o grande número de 
assaltos nas estradas entre a Sede e o Distrito. Para o Vereador, diante da 
situação, o Poder Executivo deveria pronunciar-se, com alguma medida que 
resolvesse o problema. O Vereador João Batista Viana aparteou o Vereador, 
onde destacou que a audiência pública sobre o assunto realizada no ano de 
2017 teria contado com a participação do Chefe de Gabinete do Senhor 
Prefeito Municipal, dos Vereadores da Casa, das instituições de polícia de 
Itapipoca e Acaraú, em que o Coronel Júlio, do Batalhão de Itapipoca, afirmara 
que o Senhor Prefeito Municipal vinha procurando incessantemente por 
soluções junto ao Batalhão. O Vereador Edilson dos Santos Vasconcelos, 
então, destacou apenas ter enfatizado a ausência do Senhor Prefeito 
Municipal. Em aparte, o Vereador José Erasmo Ramos Soares informou que 
protocolaria na Casa em breve um Requerimento solicitando a realização de 
Sessão Itinerante no Distrito, como forma de contribuir com as demais 
autoridades e os órgãos de segurança pública acerca do impedimento no 
abastecimento das casas de comércio de Mocambo. O Vereador Edilson dos 
Santos Vasconcelos, então, finalizou seu pronunciamento, acrescentando que 
a população não mais aceitava ser enganada com as promessas de seus 
representantes. 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: 
Requerimento nº 030 e 031/2018, de 10 de maio de 2018, de autoria dos 
Senhores Vereadores Socorro Neves Osterno e João Batista Viana, 
respectivamente; e, Moção de Pesar nº 03/2018, de 03 de maio de 2018, de 
autoria do Senhor Vereador José Erasmo Ramos Soares e apoio dos Senhores 
Vereadores René Osterno Rios, Edilson dos Santos Vasconcelos e Rusemberg 
Gomes Guimarães, solicitando registro em ata da Casa Legislativa de Moção 
de Pesar pelo falecimento de Rita Elena Silva Rios, ocorrido no dia 25/04/2018, 
nesta Cidade. Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente submeteu as 
referidas matérias à discussão do Plenário, tendo havido a seguinte discussão: 
Requerimento nº 030/2018: Vereador José Erasmo Ramos Soares: 
Confirmou a necessidade do pedido dada a dificuldade de locomoção em 
períodos de inverno ou verão no local, por conta dos acidentes geográficos nas 
estradas, facilitando, ainda, o roubo de veículos. Vereador João Batista 
Viana: Disse da necessidade da pavimentação, fosse em pedra tosca ou 
asfalto. Requerimento nº 031/2018: Vereador Rusemberg Gomes 
Guimarães: Segundo o Vereador, o Requerimento merecia aprovação, por ser 
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uma forma de resolver muitos problemas da Secretaria de Saúde e por conta 
do mau estado das estradas no trajeto entre Marco e Sobral ou Fortaleza, 
argumentando que em Fortaleza havia maior necessidade de implantação da 
Casa de Apoio. Vereador José Erasmo Ramos Soares: Classificou a 
solicitação do Vereador como digna, por conta do desconforto dos pacientes 
durante as viagens para Sobral ou Fortaleza. Vereador João Batista Viana: 
Explanou a necessidade das Casas de Apoio para a população, ao mesmo 
tempo relatando a preocupação da Administração para com a ação, tendo em 
vista que a implantação demandava cuidados e serviços especializados. 
Vereador Edilson dos Santos Vasconcelos: Relatou ter tido conhecimento 
de que ao reunir-se uma vez com servidores da Saúde, o Senhor Prefeito 
Municipal teria classificado a Casa de Apoio como um local de abrigo de 
desocupados, não merecendo muita atenção por parte do Poder Público. O 
Vereador então enfatizou o sofrimento por que passavam os pacientes, 
principalmente, os acometidos de câncer. Vereador René Osterno Rios: 
Defendeu a necessidade da implantação da Casa de Apoio, porém atentando 
para a necessidade de ações de organização e controle no funcionamento, 
como triagem e encaminhamento do hospital, por exemplo. Prosseguindo, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente submeteu as referidas matérias à 
deliberação do Plenário, em processo nominal e em um só turno de votação 
(maioria simples), as quais foram aprovadas por unanimidade. Prosseguindo, 
os Senhores Vereadores João Batista Viana e José Erasmo Ramos Soares, 
líderes das bancadas do PSD e PP, com base no Art. 44, do RI, solicitaram do 
Excelentíssimo Senhor Presidente uso da palavra. Vereador João Batista 
Viana: Relatou sua indignação por conta de uma postagem nas redes sociais 
que teria sido feita por um Vereador da Casa, em que classificava a 
Administração como uma “ditadura branca”, de cuja afirmação disse discordar. 
Para o Vereador, assim, o Município vivia a democracia, onde havia liberdade 
para a população em suas escolhas e atitudes perante o Poder Público. Em 
seguida, falou sobre a distribuição de medicamentos de alto custo 
disponibilizados pela Secretaria de Saúde à população, informando que para o 
encaminhamento dos medicamentos, deveria haver autorização médica a ser 
entregue pelo Município ao órgão público responsável. Por fim, solicitou dos 
servidores da área de Saúde, incluindo-se o Secretário Municipal, mais atenção 
e humanização no atendimento à população e lembrou que os Vereador 
estavam fazendo o possível para que os recursos públicos fossem 
devidamente empregados pela Gestão. Vereador José Erasmo Ramos 
Soares: Relatou que o Município vivia uma “ditadura branca”, uma vez que a 
Administração vinha tentando ofuscar as reuniões partidárias contrárias às 
coligações da situação, ao realizar eventos nos mesmos dias e horários das 
manifestações partidárias para as eleições de 2018 dos partidos que 
compunham a oposição, bem como interferindo demasiadamente na lotação de 
servidores segundo suas ideologias partidárias, dando prioridade no 
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atendimento em postos de saúde a um suplente de Vereador da sua base 
partidária em prejuízo da população, esculachando agentes de saúde em 
reuniões com a classe e demitindo garis e agentes de endemias em um 
momento em que a proliferação do mosquito Aedes Aegypti estaria maior. 
Também, citou como exemplos de “ditadura branca” a retirada dos servidores 
que trabalhavam no Distrito de Mocambo de uma gratificação pelo 
deslocamento, negação a algumas classes de servidores de equipamentos 
necessários para o trabalho e a paralização do deslocamento de médicos e 
outros servidores da Sede ao Distrito de Mocambo por veículo da Prefeitura, o 
que teria dobrado os custos das viagens, uma vez que estariam sendo feitas 
por meio de um veículo de propriedade de um Suplente de Vereador. Para o 
Vereador, todas as ações eram formas de desperdício do dinheiro público e, 
assim, justificavam suas colocações nas redes sociais. 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 21 (vinte) 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 14 (quatorze) de 
maio de 2018. 
Antônio Ademar Alencar Neto – Presidente: 
Socorro Osterno Neves – Primeira Secretária: 


