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ATA DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª (SEGUNDA) 
SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO – CEARÁ. 
 
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio, do ano de 2018 (dois mil e dezoito), 
às 16h00 (dezesseis) horas, conforme a Portaria nº 009/2018, de 18 de maio 
de 2018, expedida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Marco, no Plenário Geraldo Bastos Osterno, na Rua Rios, S/N, 
realizou-se a 15ª (décima quinta) 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 do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
Roger Neves Aguiar, do Reverendo Sacerdote Célio Roberto Rios, Pároco 
homenageado com a Moção de Aplauso nº 04/2018, do Senhor Raimundo 
Nonato Rios, homenageado com a Moção de Pesar nº 03/2018, do 
Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito Municipal, José Leorne Neto, do Senhor 
Chefe de Gabinete do Prefeito, Sandro Reubem Osterno Morão, do Senhor 
Jesus Dyêgo Armando Silva, Secretário Municipal de Planejamento, 
Administração e Finanças, do Senhor ex-Deputado Estadual e Empresário 
Francisco Rogério Osterno Aguiar e de vários munícipes. Foram outorgadas 
uma Moção de Aplauso e uma de Pesar: ao Reverendo Sacerdote Célio 
Roberto Rios, pela nomeação presbiteral, ocorrida no dia 04/02/2018, e ao 
Senhor Raimundo Nonato Rios, pelo falecimento de sua esposa, ocorrido no 
dia 25/04/2018, respectivamente. Na oportunidade, o Padre Célio Roberto 
Rios, dirigindo-se à tribuna, disse da satisfação em receber a Moção de 
Aplauso da Câmara Municipal, agradecendo a todos os Vereadores a 
homenagem. Constatado quórum regimental, o Excelentíssimo Senhor 
Presidente abriu a Sessão, invocando a proteção e as bênçãos de Deus sobre 
os trabalhos da 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 o Ofício nº 25052018/01, 
de 25 de maio de 2018, oriundo da Prefeitura Municipal, em que o 
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Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Roger Neves Aguiar, solicita a 
concessão de espaço para pronunciar-se em Sessão Ordinária do dia 28 de 
maio de 2018, a fim de tratar de assuntos pertinentes à atual Gestão, com 
ênfase na transparência pública; e, Comunicado datado de 17 abril de 2018, 
oriundo do Ministério da Educação, informando sobre a liberação de recursos 
financeiros 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: 
Indicação nº 004/2018, de 25 de maio de 2018, de autoria da Senhora 
Vereadora Socorro Osterno Neves, requerendo do Prefeito Municipal envio de 
Projeto de Lei à Câmara Municipal declarando o dia 13 de maio como o “Dia 
Municipal do Terço dos Homens”, protocolizada sob o nº 1.459/18, em 
25.05.18; Indicação nº 005/2018, de 25 de maio de 2018, de autoria do Senhor 
Vereador Edilson dos Santos Vasconcelos, requerendo do Prefeito Municipal 
envio de Projeto de Lei à Câmara Municipal com o objetivo de nominar o 
cemitério do Bairro Triângulo de Marco como “Cemitério Francisco José 
Freitas”, protocolizada sob o 1.460/18, em 25.05.18; e, Indicação nº 006/2018, 
de 25 de maio de 2018, de autoria do Senhor Vereador José Erasmo Ramos 
Soares, requerendo do Prefeito Municipal envio de Projeto de Lei à Câmara 
Municipal regulamentando as atribuições do cargo de Auxiliar de Sala, 
protocolizada sob o nº  1.461/18, em 25.05.18. Prosseguindo, o Excelentíssimo 
Senhor Presidente encaminhou as Indicações de nºs 004, 005 e 006/2018 ao 
Órgão Compete. Em seguida, conforme preceituado pelo § 2º, do Art. 22, do 
RI, passou a direção dos trabalhos ao Senhor Vice-Presidente, Francisco 
Robério Vasconcelos, para que pudesse apresentar proposição de sua autoria. 
O Senhor Vice-Presidente, na direção dos trabalhos, solicitou do Senhor 
Vereador Antônio Ademar Alencar Neto que fizesse a leitura da matéria de sua 
autoria. Na oportunidade, o Senhor Vereador Antônio Ademar Alencar Neto leu 
o Requerimento nº 032/2018, de 24 de maio de 2018, requerendo autorização 
do Plenário deste Poder Legislativo em adesão à campanha da Confederação 
Nacional dos Municípios, para subscrever Carta Aberta dirigida à Presidência 
do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Plenário daquele Órgão 
apreciasse o mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.719, 
protocolizado sob o nº 1.453/18, em 24.05.18. 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: Explicou que, como Membro da Comissão de Finanças, 
Orçamento e Tomada de Contas votaria contra a aprovação do Projeto de Lei 
Complementar nº 003/2018, do Poder Executivo, por não concordar com a 
proposta de aumentar a receita do Município por via de cobrança judiciária aos 
devedores de IPTU e de honorários advocatícios por causa de um débito de 
tributo. Para o Vereador, dever-se-ia, primeiramente, notificar o devedor da 
dívida, o qual poderia, então negociá-la de forma amigável, antes de se 
proceder à cobrança judiciária. O Vereador João Batista Viana fez aparte, onde 
lembrou que a Procuradoria do Município havia explicado em reunião com as 
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Comissões que as dívidas do Município por conta dos inadimplentes com o 
pagamento de impostos aumentaria ainda mais, caso não fosse aprovada a 
matéria, podendo haver futuramente uma cobrança judicial com danos aos 
munícipes. O Vereador José Erasmo Ramos Soares também fez aparte, 
posicionando-se contra a aprovação, por não concordar que os devedores, que 
somariam seis mil pessoas, respondessem processo judicial por conta de uma 
dívida tributária. O Vereador Rusemberg Guimarães finalizou seu discurso, 
enfatizando a necessidade da negociação amigável, exemplificando que o 
parcelamento pelo REFIS seria uma forma melhorar a situação dos devedores. 
Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente, nos termos do Art. 36, do 
RI, concedeu espaço ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Roger 
Neves Aguiar, para expor assuntos de interesse público, informando-lhe que 
nos termos do Art. 34, § 2º, também do RI, Sua Excelência e seus assessores 
poderiam ser aparteados, caso consentissem. O Senhor Prefeito Municipal deu 
início à sua explanação, fazendo a demonstração de saldos remanescentes da 
Gestão 2012-2016 à Prefeitura Municipal, a situação de obras e serviços e as 
medidas que a Administração vinha tomando para melhorar o serviço nas mais 
variadas áreas. Na oportunidade, abriu-se a palavras aos Senhores 
Vereadores, para que pudessem fazer seus questionamentos: Vereadora 
Socorro Osterno Neves: Indagou se todas as escolas e creches já dispunham 
de carteiras novas. Exmo. Sr. Prefeito Municipal Roger Neves Aguiar: 
Respondeu que sim. Vereadora Iná Maria Macêdo Osterno: Parabenizou o 
Senhor Prefeito Municipal pelo seu empenho constante em procurar por 
melhorias para a população. Vereador João Batista Viana: Enaltecendo o 
esforço de Sua Excelência para acabar com as inadimplências nos serviços da 
Prefeitura Municipal, solicitou informações acerca da disponibilização de 
remédios para a população. Exmo. Sr. Prefeito Municipal Roger Neves 
Aguiar: Explicou que as duas fontes de aquisição de medicamentos pela 
Prefeitura Municipal, destinadas ao Hospital e aos PSFs, os quais provinham 
de uma central de compras do Estado, estavam com carência de mais de 
quarenta itens, estando, a Prefeitura Municipal, à procura de autorização 
judicial para a compra em novas fontes. Vereador Manuel Fredney Rios: 
Exaltou a conduta e responsabilidade do Senhor Prefeito Municipal, a que 
atribuiu o bom desempenho da Administração na Gestão. Vereador José 
Erasmo Ramos Soares: Indagou sobre a possibilidade de implantação de 
uma Casa de Apoio em Fortaleza e da reabertura do Posto de Saúde do Bairro 
São Geraldo. Exmo. Sr. Prefeito Municipal Roger Neves Aguiar: Explicou a 
implantação de uma Casa de Apoio em Fortaleza poderia trazer desequilíbrio 
às contas da Prefeitura, uma vez que a área de saúde vinha atuando com uma 
receita bastante limitada e que se estaria dando prioridade ao bom 
funcionamento dos setores da área. Sobre o Posto de Saúde do Bairro São 
Geraldo, disse que, assim como em outros postos no Município, não havia 
equipe completa para atuar no mesmo e que a decadência de receita na área 
de Saúde e o grande número de servidores inviabilizava à Administração dar 
prioridade à reabertura. Vereador José Erasmo Ramos Soares: Indagou se 
haveria possibilidade de os Poderes Executivo e Legislativo integrarem 
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localidades em que a população era assistida pelo Município em Saúde e 
Educação em seu território, citando que estavam na situação as Localidades 
de Pereiras, Almas e Batoque, dentre outras. Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
Roger Neves Aguiar: Informou que estava marcada para ocorrer após o 
período eleitoral uma reunião entre os Municípios de Morrinhos, Bela Cruz, 
Itarema e Acaraú, com os Deputados Aníbal e Duquinha, Prefeitos e 
representante do IBGE, para debate da questão, onde defendeu que a 
presença da Câmara Municipal seria de grande importância, bem como que se 
poderia convocar o Secretário de Desenvolvimento Econômico a explanar na 
Câmara Municipal esse planejamento. Vereador Edilson dos Santos 
Vasconcelos: Indagou do Senhor Prefeito Municipal sobre a possibilidade de 
haver nova destinação para o Lixão de Mocambo, objeto de Requerimento de 
sua autoria, que estaria afetando o Açude Diamantina e a Localidade de 
Cajueirinho. Também, sugeriu a Sua Excelência, caso tivesse sido atingido por 
palavras do Ex-Prefeito, desse início a um processo judicial contra o mesmo. 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal Roger Neves Aguiar: Informou não ter sido 
notificado do Requerimento, onde assegurou ao Vereador que no prazo de 
trinta dias se estaria resolvendo o problema do lixão. Quanto à sugestão de 
entrar com processo na Justiça contra o Senhor Ex-Prefeito Municipal, disse já 
ter dado início ao ato. Vereador Rusemberg Gomes Guimarães: Defendeu 
que uma vez que a transparência nos serviços públicos era necessária, Sua 
Excelência deveria comparecer à Câmara Municipal mais vezes, a fim de 
debater problemas das áreas de Educação e Saúde, onde lamentou o 
atendimento por parte dos servidores da Saúde e destacou a ocorrência de 
inadimplências no serviço de transporte escolar. Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
Roger Neves Aguiar: Respondeu ao Vereador que foram realizadas várias 
reuniões com os servidores da Saúde para conscientização da necessidade de 
maior humanização no atendimento à população, onde solicitou paciência aos 
munícipes. Quanto à inadimplência relatada pelo Vereador, explicou que havia 
ocorrido um problema quanto ao transporte escolar, mas a Prefeitura já o 
estava resolvendo. 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: 
Parecer conjunto favorável das Comissões de LJR e FOTC ao 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; Parecer conjunto favorável das Comissões de LJR e FOTC ao 
Projeto de Lei Complementar nº 003/2018, de 09 de maio de 2018, de autoria 
do Poder Executivo, que altera parcialmente a redação dos artigos 154 e 217 
da Lei Complementar Municipal nº 004/2009 (Código Tributário do Município de 
Marco); Parecer conjunto favorável das Comissões de LJR e FOTC ao Projeto 
de Lei nº 012/2018, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de 
Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal do Município de Marco, 
no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), na forma que indica e dá 
outras providências; e, Requerimento nº 032/2018, de 24 de maio de 2018, de 



 
                                                                                                                                               
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO 
ESTADO DO CEARÁ 

Rua Rios, S/N – Centro – CEP: 62.560-000 – CNPJ: 03.855.618/0001-21 – Fone: (88) 3664-1951 
MARCO – CEARÁ 

Site: www.camaramunicipaldemarco.ce.gov.br / Email: cmmarcoce@hotmail.com 
 
 

autoria do Senhor Vereador Antônio Ademar Alencar Neto. Prosseguindo, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente submeteu as referidas matérias à discussão 
do Plenário, tendo havido a seguinte discussão: Projeto de Lei Complementar 
nº 003/2018: Vereador José Erasmo Ramos Soares: Disse ser necessário o 
recadastramento dos devedores em todos os imóveis e a realização, em 
primeiro lugar, de audiências públicas com a população, já que se estimava 
haver cerca de cinco mil pessoas em situação de inadimplência. Vereador 
João Batista Viana: Disse se tratar de uma matéria já analisada pela 
Assessoria Jurídica da Casa e pela Procuradoria do Município, a qual merecia 
ser aprovada, já que para que o Município arrecadasse, precisar-se-ia da 
cobrança de impostos. Vereador Edilson dos Santos Vasconcelos: 
Defendeu que os tributos precisavam ser cobrados, porém afirmando que 
votaria contra a matéria, por conta da forma de cobrança a ser feita aos 
cidadãos inadimplentes. Vereador Rusemberg Gomes Guimarães: Tratou da 
forma como seria feita a cobrança, onde repudiou que os nomes dos 
inadimplentes fossem registrados no SPC ou SERASA e falou da necessidade 
de atualização do cadastro. Vereadora Iná Maria Macêdo Osterno: Disse que 
a matéria merecia a provação, pela necessidade da cobrança de impostos para 
que a população tivesse acesso aos serviços públicos básicos, como os das 
áreas de Saúde e Infraestrutura, por exemplo. Exmo. Sr. Presidente Antônio 
Ademar Alencar Neto:  Conforme preceituado pelo § 2º, do Art. 22, do RI, 
passou a direção dos trabalhos ao Senhor Vice-Presidente, Francisco Robério 
Vasconcelos, para que pudesse discutir a matéria, onde defendeu a aprovação 
da matéria, explicando que os devedores, em sua maioria, eram pessoas de 
situação financeira estável, onde lembrou que implicaria renúncia de receita a 
omissão do Município na cobrança dos impostos. Requerimento nº 032/2018: 
Vereador Rusemberg Gomes Guimarães: Disse ser a favor da matéria, para 
que se buscasse o que restava de direito do Município de Marco quanto ao 
lucro da exploração de petróleo na camada de pré-sal na costa brasileira, 
autorizado a ser repassado à Educação Pública. Exmo. Sr. Presidente 
Antônio Ademar Alencar Neto: Passando novamente a direção dos trabalhos 
ao Senhor Vice-Presidente, para que pudesse discutir a matéria, informou que 
recebera um Ofício da Confederação Nacional dos Municípios, pedindo a 
confecção do Requerimento, para que se procedesse à luta pela causa. 
Vereador José Erasmo Ramos Soares: Explicou que se tratava de uma 
oportunidade de os municípios adquirirem mais recursos. Prosseguindo, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente submeteu à deliberação do Plenário os 
Projetos de Lei nºs 007 – LDO e 012/2018 – Abertura de Crédito, com seus 
respectivos Pareceres, e o Requerimento nº 032/2018,  em processos nominais 
e em um só turno de votação (maioria simples), os quais foram aprovados por 
unanimidade, e o Projeto de Lei Complementar nº 003/2018, em processo 
nominal e em primeiro turno de votação (maioria absoluta), que foi aprovado 
por quórum superior ao de maioria absoluta, com 04 (quatro) votos contrários, 
dos Vereadores José Erasmo Ramos Soares, René Osterno Rios, Edilson dos 
Santos Vasconcelos e Rusemberg Gomes Guimarães. Não havendo mais 
matérias a serem discutidas e votadas, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
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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 04 (quatro) de junho 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 28 (vinte e oito) de 
maio de 2018. 
Antônio Ademar Alencar Neto – Presidente: 
Socorro Osterno Neves – Primeira Secretária: 


