
 

 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARCO/CE. 

 

REQUERIMENTO Nº 087/2019 

 

O Vereador Antônio Ademar Alencar Neto, no uso de suas atribuições 
legais e conforme preconiza o Parágrafo Único Art. 2º, da Resolução nº 001, de 
19 de junho de 2018, apoiado pelos demais Vereadores subscritores, indica o 
nome do Senhor Vilmar Ferreira, para ser agraciado com a “Comenda Manuel 
Jaime Neves Osterno”. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 10 

de outubro de 2019. 

 

ANTONIO ADEMAR ALENCAR NETO 

VEREADOR 

 

FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS 

VEREADOR 

 

INÁ MARIA MACÊDO OSTERNO 

VEREADORA 

 

MANUEL FREDNEY RIOS 

VEREADOR 

 

SOCORRO OSTERNO NEVES 

VEREADORA 

 

JOÃO BATISTA VIANA 

 VEREADOR 

 

EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO 

VEREADOR 



 

 

 

Justificativa 

A Comenda Manuel Jaime Neves Osterno, instituída na estrutura do 
Poder Legislativo de Marco, tem como finalidade homenagear, anualmente, de 
uma a três pessoas e/ou entidades que tenham se destacado, em qualquer 
setor de atividade, na prestação de relevantes serviços à comunidade de 
Marco. 

Nesta perspectiva, vemos na indicação do nome de Vilmar Ferreira 
uma justa homenagem da Câmara Municipal de Marco, como reconhecimento 
a sua trajetória como marquense empreendedor nas áreas de siderurgia e 
metalurgia no Estado do Ceará, para efeito de registro definitivo nos anais da 
história desta Casa de Leis. 

Desta forma, pugnamos pela aprovação unânime deste Projeto. 

Seguem em anexo os dados biográficos do homenageado.  
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Biografia 

Executivo com quarenta anos de sólida experiência nas áreas de siderurgia e 

metalurgia, tendo como principais competências o empreendedorismo, o 

planejamento e o gerenciamento de estratégias comerciais, Vilmar Ferreira 

uniu sua história a uma gestão profissional, sob preceitos modernos de 

governança corporativa. Construiu o Grupo Aço Cearense fundamentado em 

valores, princípios éticos rígidos e fé em Deus. Hoje, o Grupo engloba quatro 

empresas e um instituto: Aço Cearense Comercial, Aço Cearense Industrial, 

SINOBRAS, SINOBRAS Florestal e Instituto Aço Cearense, os quais geram 

cerca de quatro mil empregos diretos e vinte mil indiretos nos Estados do 

Ceará, Pará e Tocantins. 

Em 2011, Vilmar Ferreira recebeu o título de Empresário do Ano do Pará de 

2010, concedido pela Associação Comercial do Pará – ACP, em 

reconhecimento ao empreendedorismo e aos investimentos realizados no 

Estado por meio do trabalho à frente da Siderúrgica Norte Brasil S.A – 

SINOBRAS. 

Recebeu, ainda, no ano de 2013, a Medalha Sebastião de Arruda Gomes. A 

comenda foi entregue pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e 

de Material Elétrico do Estado do Ceará (Simec) aos dois industriais que mais 

se destacaram no setor ao longo do ano. 

Vilmar Ferreira também foi homenageado com Medalha Edson Queiroz, uma 

das homenagens mais importantes para o empresariado cearense, concedida 

pela Assembleia Legislativa do Ceará e instituída pela Lei nº 10.695, de julho 

de 1982. 

O Instituto Aço Cearense é o responsável por todas as ações do Grupo Aço 

Cearense de cunhos social, educacional, esportivo e de empreendedor, 

contribuindo para o desenvolvimento do Ceará e do Pará e Tocantins. O 

instituto já investiu mais de doze milhões em tais ações, tendo sido, até então, 

cento e sessenta instituições atendidas, com mais de oitenta mil pessoas 

beneficiadas. 

Cabe destacar o Pedalando pela Paz – evento com o objetivo de promover 

uma cultura de paz por meio do esporte e da interação entre as pessoas para 

contribuir com uma sociedade mais justa e menos violenta, realizado em 2017 

e 2018, com o qual a Aço Cearense, juntamente com a Secretaria de Educação 

e Esporte do Município de Fortaleza, movimentou centenas de pessoas. 



 

 

Vilmar Ferreira também presta apoio à ABAV - Associação Beneficente Amigos 

pela Vida, desde 2015, sendo, o Instituto Aço Cearense, seu parceiro. 

Localizada na cidade de Marco, a instituição tem por objetivo acolher e abrigar 

os idosos em situação de maus tratos, com atendimentos nas áreas de saúde, 

de nutrição e entretenimento. 


