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ATA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª (SEGUNDA) 
SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO – CEARÁ. 
 
Aos 04 (quatro) dias do mês de junho, 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 
16ª (décima sexta) 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. 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 29052018/02, de 29 de maio de 2018, oriundo do Poder Executivo, em 
resposta ao Requerimento nº 031/2018, de 10 de maio de 2018, de autoria do 
Senhor Vereador João Batista Viana. Prosseguindo, a Senhora Primeira 
Secretária leu as seguintes proposições: Mensagem nº 014/2018/Projeto de Lei 
nº 014, de 04 de junho de 2018, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a 
majorar o valor do repasse dos auxílios Moradia e Alimentação, instituídos pela 
Lei Municipal nº 131, de 12 de novembro de 2013, concedidos aos médicos 
participantes do projeto Mais Médicos para o Brasil – PMMB, protocolizado sob 
o nº 1.471 /18, em 04.06.18, Projeto de Resolução nº 001/2018, 24 de maio de 
2018, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Marco, que 
estabelece a forma de concessão da Comenda “Manuel Jaime Neves 
Osterno”, e dá outras providências, protocolizado sob o nº 1.455/18 em 
24.05.18; Projeto de Resolução nº 002, de 24 de maio de 2018, de autoria da 
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Marco, que estabelece a forma de 
concessão da Comenda “Ricardo Neves Filho”, e dá outras providências, 
protocolizado sob o nº 1.456/18, em 24.05.18; Requerimento nº 033/2018, de 
30 de maio de 2018, de autoria do Senhor Vereador José Erasmo Ramos 
Soares, requerendo do Poder Executivo abertura da continuação da Rua 
Antônio Minervino Vasconcelos até alcançar a Rua José Leorne Rios, 
promovendo a melhoria da mobilidade urbana no local, protocolizado sob o nº 
1.463/18, em 30.05.18; Requerimento nº 034/2018, de 30 de maio de 2018, de 
autoria do Senhor Vereador Rusemberg Gomes Guimarães, requerendo que o 
Poder Executivo se dignasse de implementar as diretrizes da Lei Federal nº 
13.595/18, que dispõe sobre a reformulação das atribuições, a jornada e as 
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condições de trabalho dos profissionais Agentes Comunitários de Saúde e 
Agentes de Combate às Endemias, protocolizado sob o nº 1.464/18, em 
30.05.18; Requerimento nº 035/2018, de 30 de maio de 2018, também de 
autoria do Senhor Vereador Rusemberg Gomes Guimarães, requerendo que o 
Poder Executivo tornasse público, por meio de sua página eletrônica oficial, até 
o 5º dia útil de cada mês, as Folhas de Pagamento do mês anterior, como 
previsto na Lei de Acesso à Informação – LAI, protocolizado sob o nº 1.465/18, 
em 30.05.18; Requerimento nº 036/2018, de 30 de maio de 2018, de autoria do 
Senhor Vereador Edmilson Leocádio Sampaio, requerendo ao Poder Executivo 
que fosse encaminhado Ofício à Operadora de Telefonia Celular TIM, 
solicitando instalação de torre de transmissão de sinal de telefonia celular para 
o Distrito de Mocambo, neste Município, protocolizado sob o nº 1.466/18, em 
30.05.18; e, Requerimento nº 037/2018, de 30 de maio de 2018, de autoria do 
Senhor Vereador João Batista Viana, requerendo, com base no Art. 22, Inciso 
IX, da Lei Orgânica do Município, c/c com o Art. 34, do RI, após submetido ao 
Plenário, que fosse encaminhado Ofício ao Senhor Prefeito Municipal, Roger 
Neves Aguiar, convocando-o para a Sessão Ordinária próxima, advertindo-o de 
que o comparecimento, excepcionalmente, seria facultativo, posto tratar-se de 
pauta já debatida pelo referido Gestor nesta Casa Legislativa, não obstante 
sem a presença do ex-Prefeito, Senhor José Grijalma Rocha Silva, solicitando 
também dirigir convite ao Senhor Ex-Prefeito, José Grijalma Rocha Silva, para 
participar da referida Sessão, protocolizado sob o nº 1.467/18, em  30.05.18 
Sequenciando, o Excelentíssimo Senhor presidente encaminhou o Projeto de 
Lei nº 014/2018, para análise das Comissões de LJR e FOTC, para emissão de 
Parecer em prazo regimental, os Projetos de Resolução nºs 001 e 002, para 
análise da Comissão de LJR, para emissão de Pareceres em prazo regimental, 
e, os Requerimentos nos 033, 034, 035, 036 e 037/2018, à Ordem do Dia da 
Sessão. Prosseguindo, 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: Falou sobre o 
Requerimento de sua autoria solicitando que o auxílio financeiro dos Agentes 
de Endemias e Agentes Comunitários de Saúde fosse instituído pelo Poder 
Executivo, o qual era repassado pelo Fundo Nacional de Saúde, dizendo do 
esforço das categorias na área de saúde e propondo que a Câmara Municipal 
confeccionasse Projeto de Lei concedendo o auxílio. Em seguida, falou sobre o 
Requerimento de sua autoria em pauta na sessão, que pedia que o Poder 
Executivo cumprisse devidamente a Lei da Transparência, ao disponibilizar em 
seu site eletrônico as folhas de pagamento dos servidores de todos os setores 
da Prefeitura Municipal referente ao mês anterior até o quinto dia útil do mês. 
Segundo o Vereador, no Município, o cumprimento da Lei da Transparência 
ainda caminhava a passos lentos. Em seguida, informou que entrara em 
contato com a Cagece cobrando soluções para a falta de água constante na 
Sede, onde teria convidado a companhia a se fazer presente na Câmara 
Municipal no dia 07 do corrente, solicitando a presença dos demais Edis. O 
vereador adiantou que, segundo a Cagece, tratava-se de um problema 
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relacionado à energia elétrica, motivo pelo qual a Enel, concessionária de 
energia elétrica, também se faria presente. O Vereador José Erasmo Ramos 
Soares aparteou o Vereador Rusemberg Guimarães, confirmando sua 
presença, visto a necessidade da população pela resolução do problema. 
Também, falou sobre os Agentes de Endemias, afirmando que seria possível 
ao Erário o pagamento à categoria da gratificação citada pelo Vereador e que 
havia uma PEC em tramitação no Congresso Nacional que visava ao aumento 
de salário dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias, assim 
como promessas de um décimo quarto salário, os quais disse serem de 
merecimento, pela importância dos Agentes de Endemias, assim como dos 
Agentes Comunitários de Saúde, dentro do programa Saúde da Família. O 
Vereador Rusemberg Gomes Guimarães, retomando a palavra, defendeu que 
uma vez que os Agentes de Endemias realizavam serviço semelhante ao dos 
Agentes Comunitários de Saúde, tinham os mesmos direitos trabalhistas. 
Aparteou o Vereador, ainda, o Vereador João Batista Viana, onde disse que 
cabia ao Poder Executivo decidir sobre o aumento salarial da categoria, 
cabendo aos Vereadores, então, lutar por essa conquista. O Vereador lembrou 
que a Casa Legislativa estava sempre olhando pelos servidores públicos de 
Marco. Com relação à menção do Vereador à Lei da Transparência, confirmou 
o direito que os cidadãos tinham ao acesso aos documentos do Poder Público 
e disse que a referida lei estava sendo devidamente seguida no Município. O 
Vereador Rusemberg Gomes Guimarães, por fim, destacou que se tratava da 
Lei Federal nº 13.575, de 2018, cuja aplicação não traria ônus ao Erário, e da 
Lei Federal nº 8.142, de 1990, que instituiu a categoria Agente de Saúde, as 
quais a proporcionarem o repasse dos recursos para pagamentos desses 
servidores pelo Ministério da Saúde. Presidente Antônio Ademar Alencar 
Neto: Lembrou que a Câmara Municipal não tinha o poder de interferir nas 
despesas do Poder Executivo e solicitou que, ao usarem a tribuna, os 
Vereadores não citassem os nomes dos demais, para que não ocorresse de 
haver má interpretação dos assuntos por parte da população. 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, sobre o Projeto de Lei nº 013/2018, de 09 de maio 
de 2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de 
incentivos para a Implantação, a Expansão e/ou a Ampliação de Empresas 
Industriais, Agroindustriais, Comerciais, de Serviços e de Tecnologia, e dá 
outras providências; e, Requerimentos nº 033, 034, 035, 036 e 037/2018, de 
autoria dos Senhores Vereadores José Erasmo Ramos Soares, Rusemberg 
Gomes Guimarães, Edmilson Leocádio Sampaio e João Batista Viana. 
Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente submeteu as referidas 
matérias à discussão do Plenário, tendo havido a seguinte discussão: 
Requerimento n° 033/2018: Vereador João Batista Viana: Disse ser de 
grande importância o pedido feito pelo Vereador, o qual, se acatado, melhoraria 
a locomoção dos moradores do local. Vereador José Erasmo Ramos Soares: 
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Discutiu o Requerimento informando que o local abrigava um dos maiores 
pontos de venda de drogas ilícitas da Cidade, defendendo que com o 
atendimento ao Requerimento, o Senhor Prefeito Municipal promoveria 
melhores condições de mobilidade urbana, além da valorização dos imóveis 
dos arredores e livrar a população de mais um ponto de venda de 
entorpecentes. Requerimento n° 034/2018: Vereador João Batista Viana: 
Informou que não cabia aos Vereadores elaborar proposições que alterassem 
as despesas do Poder Executivo Municipal, ao passo que defendeu que a 
categoria merecia ter seu salário devidamente valorizado. Vereador José 
Erasmo Ramos Soares: Informando que apesar de não caber ao Poder 
Legislativo gerar despesas ao Poder Executivo, acrescentou que os 
Vereadores poderiam, porém, solicitar providências por meio de 
Requerimentos e Indicações, onde defendeu que a categoria mencionada 
(Agente de Endemias) merecia ter seu salário devidamente valorizado, 
momento em que mencionou os benefícios que a Saúde Pública recebia por 
meio de seu trabalho. Vereadora Socorro Osterno Neves: Assegurou que 
estaria a aprovar matérias que viessem beneficiar a população, parabenizando 
o Vereador, pela proposição. Vereador Edilson dos Santos Vasconcelos: 
Falou que por se tratar de Lei Federal, aos municípios caberia a decisão do 
Poder Executivo quanto à efetivação. Vereadora Iná Maria Macêdo Osterno: 
Lembrou que dependia, a ação, da decisão do Senhor Prefeito Municipal, e que 
os Vereadores certamente votariam pela aprovação da proposição. Vereador 
René Osterno Rios: Afirmou que a Câmara Municipal estava de braços 
abertos a todas as classes de servidores públicos do Município, 
parabenizando, então, o Vereador autor da matéria, pela boa fundamentação.  
Requerimento nº 035/2018: Vereador João Batista Viana: Lembrou a todos 
a disponibilizações de tais informações no Portal da Transparência. Vereador 
Edilson dos Santos Vasconcelos: Segundo o Vereador, o Poder Executivo 
tinha a obrigação de emitir no Portal da Transparência as informações 
necessárias para que a população pudesse ter conhecimento das convocações 
e contratações realizadas pela Administração. Vereador Rusemberg Gomes 
Guimarães: Solicitou que fosse devidamente cumprida a Lei Complementar nº 
131/2009, que dispunha sobre a transparência dos atos públicos em municípios 
com um número superior ao de cinquenta mil habitantes, em cujo quadro 
Marco estava incluído. Requerimento nº 036/2018: Vereador Rusemberg 
Gomes Guimarães: Afirmou que a população seria beneficiada com a 
implantação do novo sinal de telefonia, uma vez que se abririam novos 
caminhos de comunicação. Vereador Edilson dos Santos Vasconcelos: 
Lembrou que o sinal de telefonia celular disponível no Distrito, da operadora 
Vivo não era utilizado pela maioria da população de Marco. O 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, momento 
em que disse entender que uma vez que já havia no Distrito sinal de telefonia 
celular da operadora Vivo, seria improvável que o Governo do Estado, 
responsável pela instalação, se propusesse a implantar novo sinal. 
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Requerimento nº 037/2018: Vereador José Erasmo Ramos Soares: 
Classificou o comparecimento do Senhor Prefeito Municipal Roger Neves 
Aguiar à Sessão Ordinária do dia 28 (vinte e oito) de maio para prestação de 
contas dos saldos remanescentes da Gestão de 2012-2016 como uma 
manifestação de comício, com a presença de cidadãos fanáticos no Plenário, 
motivo pelo qual se retiraria do recinto caso o ocorrido se repetisse. Vereador 
João Batista Viana: Qualificou as afirmações do Senhor Ex-Prefeito Municipal 
em rede social de que havia deixado nos cofres da Prefeitura Municipal cerca 
de dez milhões de reais como um ato público, merecendo ser debatido perante 
a população, motivo pelo qual o Senhor Prefeito Municipal havia usado a 
tribuna da Câmara Municipal para os devidos esclarecimentos. Para o 
Vereador, assim, o Senhor Ex-Prefeito também deveria dirigir-se à Casa, para 
tratar do assunto. Vereador Edilson dos Santos Vasconcelos: Disse que o 
Poder Legislativo não era o local para que cidadãos tivessem comportamento 
fanático. Vereador Rusemberg Gomes Guimarães: Argumentou que as 
vindas dos Senhores Ex-Prefeito e Prefeito Municipal ao Plenário não seriam 
proveitosas à Casa Legislativa, devendo, assim, o Senhor Ex-Prefeito, se 
necessário, responder por tais questões junto à Justiça. O 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 
explicou que o Senhor Ex-Prefeito não tinha obrigação de comparecer à 
Câmara Municipal para os referidos esclarecimentos, acrescentando, no 
entanto, que por se tratar de assunto de relevância para as finanças públicas, 
como defendido pela Lei da Transparência, o Senhor Prefeito Municipal havia 
agido corretamente, ao comparecer à Casa para dar explicações à população. 
Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente submeteu à deliberação do 
Plenário o Projeto de Lei nº 013/2018, de 09 de maio de 2018, do Poder 
Executivo, com seu respectivo Parecer, e os Requerimentos de nºs 033, 034, 
035 e 036/2018, de 30 de maio de 2018, de autoria dos Senhores Vereadores 
José Erasmo Ramos Soares, Edmilson Leocádio Sampaio e Rusemberg 
Gomes Guimarães, em processos nominais e em um só turno de votação 
(maioria simples), os quais foram aprovados por unanimidade, e o 
Requerimento nº 037/2018, de 30 de maio de 2018, de autoria do Vereador 
João Batista Viana, em processo nominal e um só turno de votação (maioria 
absoluta) que foi aprovado por quórum superior ao maioria absoluta, com 03 
(três) votos contrários, dos Senhores Vereadores René Osterno Rios, Edilson 
dos Santos Vasconcelos e Rusemberg Gomes Guimarães, e 01 (uma) 
abstenção, do Senhor Vereador José Erasmo Ramos Soares. 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 11 (onze) 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 



 
                                                                                                                                                
 
 
 

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 
 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente. Sala das Sessões, em 04 (quatro) de junho 
de 2018. 
Antônio Ademar Alencar Neto – Presidente: 
Socorro Osterno Neves – Primeira Secretária: 


