
 
 
 

 

ATA DA 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª (PRIMEIRA) 
SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO – CEARÁ. 
 
Aos vinte e três (23) dias do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte e um (2021), 
às dezessete (17,00) horas, no Plenário Geraldo Bastos Osterno, na Rua Rios S/N, 
conforme a Portaria nº 013, de 17 de novembro de 2021, que alterou a data da (34ª) 
trigésima quarta Sessão Ordinária do Exercício de 2021, em virtude da data de 
comemoração do Dia da Emancipação Política do Município de Marco, realizou-se a 
trigésima quarta (34ª) Sessão Ordinária da primeira (1ª) Sessão Legislativa, sob a 
presidência da Excelentíssima Senhora Presidente Iná Maria Macêdo Osterno e 
secretariada pelo Senhor Primeiro Secretário João Batista Viana. Chegada a hora 
regimental, a Excelentíssima Senhora Presidente autorizou o Senhor Primeiro 
Secretário a fazer a chamada dos Senhores Vereadores. Estiveram presentes os 
seguintes Vereadores: Iná Maria Macêdo Osterno, Presidente; Edmilson Leocádio 
Sampaio, Vice-Presidente; João Batista Viana, Primeiro Secretário; Antônio Gildázio 
Sampaio Menezes, Segundo Secretário; Antônio Ademar Alencar Neto; Edilson dos 
Santos Vasconcelos; Eugenilce Freitas Pontes; Francisco Robério Vasconcelos; José 
Erasmo Ramos Soares; Rusemberg Gomes Guimarães; e, Socorro Osterno Neves. 
Constatado quórum regimental, a Excelentíssima Senhora Presidente abriu a Sessão, 
invocando a proteção e as bênçãos de Deus sobre os trabalhos desta Casa 
Legislativa. Em seguida, solicitou do Senhor Primeiro Secretário que proferisse a 
leitura da ata da Sessão anterior e da Sessão Extraordinária realizada às 17:00h do 
dia nove (09) de novembro, que, após lidas, feita a verificação de quórum e constatada 
a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara, foram submetidas pela 
Excelentíssima Senhora Presidente à discussão e votação do Plenário, sendo 
aprovadas sem discussão e assinadas pela Excelentíssima Senhora Presidente e 
pelo Senhor Primeiro Secretário. Sequenciando, a Excelentíssima Senhora 
Presidente, verificando quórum regimental para dar prosseguimento aos trabalhos, 
iniciou o Pequeno Expediente, ordenando o Senhor Primeiro Secretário a dar 
conhecimento ao Plenário de todas as matérias que deram entrada na Casa, tendo, 
as correspondências, sido digitalizadas e enviadas via correio eletrônico a todos os 
Vereadores. Na oportunidade, o Senhor Primeiro Secretário leu  as seguintes 
proposições: Mensagem/Projeto de Lei nº 034, de 16 de novembro de 2021, de autoria 
do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convenio com 
a Santa Casa de Misericórdia de Sobral e dá outras providencias, protocolizado sob 
o nº 2.302/2021, em 21.10.2021; Requerimento nº 104/2021, de 17 de novembro de 
2021, de autoria do Senhor Vereador Antônio Gildázio Sampaio Menezes, requerendo 
do Poder Executivo que fosse perfurado poço profundo na Localidade de Lagoa João 
de Sá, neste Município, protocolizado sob o nº 2.302/2021, em 21.10.2021; 
Requerimento nº 105/2021, de 17 de novembro de 2021, de autoria do Senhor 
Vereador Rusemberg Gomes Guimarães, requerendo que fosse convocado a 
comparecer na próxima Sessão desta Casa de Leis o Senhor Secretário Municipal de 
Infraestrutura, com o intuito de dar satisfações à população, por meio de seus 
representantes legítimos, acerca da obra de construção do Calçadão da Avenida 
Cenorte, neste Município, devendo, na oportunidade, apresentar os seguintes 
documentos: boletos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos referentes às 
medições e a Anotação de Responsabilidade Pública - ART da obra, protocolizado 



 
 
 

 

sob o nº 2.302/2021, em 21.10.2021; Requerimento nº 106/2021, de 17 de novembro 
de 2021, de autoria do Senhor Vereador Rusemberg Gomes Guimarães, requerendo 
do Poder Executivo que providenciasse o fornecimento de energia elétrica, 
recentemente suspenso, aos domicílios improvisados nas dependências do prédio 
onde funcionava uma antiga escola na Cidade, localizado próximo ao Estádio 
Municipal, protocolizado sob o nº 2.302/2021, em 21.10.2021; Requerimento nº 
107/2021, de 17 de novembro de 2021, de autoria do Senhor Vereador Rusemberg 
Gomes Guimarães, requerendo da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Desporto, se dignasse de empreender esforços no sentido de que seja mantido o 
funcionamento da Escola de Ensino Infantil de Diamante, que beneficia cerca de 
quarenta alunos em idade de creche, protocolizado sob o nº 2.302/2021, em 
21.10.2021; Requerimento nº 108/2021, de 17 de novembro de 2021, de autoria do 
Senhor Vereador Francisco Robério Vasconcelos, requerendo do Poder Executivo 
que se dignasse de empreender esforços para construir Posto da Guarda Municipal 
do Distrito de Panacuí, dotando-o de estrutura mínima para ser habitado por agentes 
de segurança, protocolizado sob o nº 2.302/2021, em 21.10.2021. Prosseguindo, a 
Excelentíssima Senhora Presidente encaminhou o Projeto de Lei nº 034/2021 para 
análise da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, e os 
Requerimentos nºs 104, 105, 106, 107 e 108/2021 para a Ordem do Dia da Sessão, 
convocando os Senhores Vereadores a se reunirem extraordinariamente, às 17:00h 
do dia 24 de novembro, para deliberação do Projeto de Lei nº 034/2021, em 
atendimento ao Ofício nº 16112021/02, de 16 de novembro de 2021, oriundo do Poder 
Executivo Municipal. Sequenciando, a Excelentíssima Senhora Presidente iniciou o 
Grande Expediente e verificando a inexistência de oradores inscritos por ordem de 
chegada para uso da palavra na tribuna, conforme determinado pelo Art. 86, do RI, 
iniciou a Ordem do Dia, solicitando do Senhor Primeiro Secretário que fizesse a 
leitura das matérias a serem discutidas e votadas. Na oportunidade, o Senhor Primeiro 
Secretário leu o Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada 
de Contas ao Projeto de Lei nº 025/2021, de 27 de agosto de 2021, de autoria do 
Poder Executivo, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Governo do Município de 
Marco para o Quadriênio 2022-2025, bem como os Requerimentos nºs 104, 105, 106, 
107 e 108/2021, de autoria dos Vereadores Antônio Gildázio Sampaio Menezes, 
Rusemberg Gomes Guimarães e Francisco Robério Vasconcelos. Prosseguindo, a 
Senhora Presidente submeteu à discussão do Plenário as referidas matérias. Não 
tendo havido interesse por parte dos Vereadores para discussão das matérias, a 
Excelentíssima Senhora Presidente submeteu à deliberação do Plenário o Projeto de 
Lei nº 025/2021, com seu respectivo Parecer, bem como os Requerimentos nºs 104, 
106, 107 e 108/20219, de 17 de novembro de 2021, em processo nominal, por quórum 
de maioria simples e em um só turno de votação, os quais foram aprovados por 
unanimidade. Em seguida, submeteu, ainda, o Requerimento nº 105/2021, de 17 de 
novembro de 2021, à deliberação do Plenário, em processo nominal, por quórum de 
maioria absoluta e em um só turno de votação, o qual foi aprovado por unanimidade. 
Não havendo mais matérias a serem discutidas e votadas, a Excelentíssima Senhora 
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 29 (vinte e nove) de novembro de 2021, em horário regimental. 
Em seguida, declarou encerrada a Sessão. Para constar, Eu, 



 
 
 

 

___________________________________, João Batista Viana (Primeiro 
Secretário), lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e 
pela Excelentíssima Senhora Presidente. Sala das Sessões, em 23 (vinte e três) de 
novembro de 2021.  
Iná Maria Macêdo Osterno – Presidente:  
João Batista Viana – Primeiro Secretário: 


