
 

 

ATA DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª (SEGUNDA) 
SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO – CEARÁ. 

 

Aos dezesseis (16) dias do mês de maio, do ano de dois mil e vinte e dois (2022), 
às dezessete (17,00) horas, no Plenário Geraldo Bastos Osterno, na Rua Rios 
S/N, realizou-se a décima sexta (16ª) Sessão Ordinária da segunda (2ª) 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. Na sequência, a Excelentíssima Senhora Presidente solicitou do 
Senhor Primeiro Secretário 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 pela Excelentíssima Senhora 
Presidente à discussão e votação do Plenário, sendo aprovada sem discussão 
e assinada pela Excelentíssima Senhora Presidente e pelo Senhor Primeiro 
Secretário. Em seguida, 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 correspondências e matérias que deram entrada na Casa. 
Na oportunidade, o Senhor Primeiro Secretário leu os Ofícios nºs 10052022/01 e 
16052022/01, datados de 10 e 16 de maio de 2022, oriundos do Poder Executivo, 
solicitando da Excelentíssima Senhora Presidente convocação de Sessão 
Extraordinária para deliberação em regime de urgência dos PLs nºs 021 e 
022/2022. Em seguida, o Senhor Primeiro Secretário leu as seguintes 
proposições: Mensagem/Projeto de Lei nº 021/2022, de 17 de março de 2022, 
de autoria do Poder Executivo, que  autoriza o Município de Marco a doar imóveis 
públicos visando fomentar a implantação, expansão e/ou ampliação de indústrias 
no Município de Marco, protocolizado sob o nº 2.517/2022, em 11.05.2022; 
Mensagem/Projeto de Lei nº 022/2022, de 16 de maio de 2022, de autoria do 
Poder Executivo, que dispõe sobre revisão do piso salarial dos Agentes 
Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias do Município 



 

 

de Marco/CE, na forma que indica, protocolizado sob o nº 2.524/2022, em 
16.05.2022; Requerimento nº 042/2022, de 11 de maio de 2022, de autoria do 
Senhor Vereador Robério Vasconcelos, requerendo do Poder Executivo a 
disponibilização de um médico ultrassonografista para o atendimento com 
exames de ultrassonografia pelo menos uma vez ao mês nos Distritos de 
Panacuí e Mocambo, protocolizado sob o nº 2.520/2022, em 12.05.2022, e; 
Requerimento nº 043/2022, de 11 de maio de 2022, de autoria do Senhor 
Vereador Erasmo Soares, requerendo do Poder Executivo que informasse o ato 
normativo que autorizara formalmente o aumento de 10,18% aos servidores 
públicos municipais do Poder Executivo de Marco que recebem salários 
superiores ao salário mínimo vigente, protocolizado sob o nº 2.521/2022, em 
12.05.2022. Prosseguindo, a Excelentíssima Senhora Presidente, em 
atendimento aos Ofícios nºs 10052022/01 e 16052022/01, datados de 10 e 16 de 
maio de 2022, oriundos do Poder Executivo, convocou os Senhores Vereadores 
para se reunirem extraordinariamente às 17h00min do dia 18 de maio do ano em 
curso, para deliberação em um só turno de votação dos PLs  021 e 022/2022.  
Em seguida, informou que os referidos PLs ficariam aguardando emendas em 
regime de urgência e posteriormente seriam encaminhados para as Comissões 
de LJR e FOTC, para emissão de Pareceres em regime de urgência.  
Prosseguindo, encaminhou os Requerimentos 042 e 043/2022 à Ordem do Dia 
da Sessão. Na sequência, observando a inexistência de Vereadores e 
Vereadoras inscritos por ordem de chegada para uso da palavra na tribuna, no 
Grande Expediente, conforme determina o Art. 86 do RI, iniciou a Ordem do 
Dia, passando, o Senhor Primeiro Secretário a ler os Requerimentos nºs 042 e 
043/2022. Prosseguindo, a Excelentíssima Senhora Presidente submeteu à 
discussão do Plenário as referidas matérias. Não havendo interesse por parte 
dos Senhores Vereadores para discuti-las, a Excelentíssima Senhora Presidente 
submeteu-as à deliberação do Plenário, em processo nominal, por quórum de 
maioria simples e em um só turno de votação, as quais foram aprovadas por 
unanimidade. Não havendo mais matérias a serem discutidas e votadas, a 
Excelentíssima Senhora Presidente agradeceu a Deus, pela sua proteção, e aos 
Senhores Vereadores, por suas participações, e convidou-os para a Sessão 
Ordinária a realizar-se no dia 23 (vinte e três) de maio de 2022, em horário 
regimental, no Plenário Geraldo Bastos Osterno. 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 16 
(dezesseis) de maio de 2022.  
Iná Maria Macêdo Osterno – Presidente: 
João Batista Viana – Primeiro Secretário:  


