
 

 

ATA DA 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª (SEGUNDA) 
SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO – CEARÁ. 

Aos vinte e dois (22) dias do mês de agosto, 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 vigésima sexta (26ª) Sessão Ordinária da segunda (2ª) 
Sessão Legislativa, sob a presidência da 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. Na ocasião, foi 
realizada a outorga das seguintes Moções: Moção de Aplauso nº 003/2022, de 
27 de maio de 2022, de autoria da Senhora Vereadora Iná Maria Macêdo 
Osterno e apoio dos demais Vereadores aos Centros de Saúde da Família do 
Município, bem como ao Hospital Municipal Manuel Jaime Neves Osterno, pelo 
belíssimo trabalho desenvolvido em prol do bem-estar de nossa comunidade; 
Moção de Aplauso nº 004/2022, de 09 de junho de 2022, de autoria do Vereador 
José Erasmo Ramos Soares e apoio dos Vereadores Eugenilce Freitas Pontes, 
Edilson dos Santos Vasconcelos e Rusemberg Gomes Guimarães, ao Senhor 
Francisco Gelson Araújo Sousa, em face do exemplo de ação desportiva por 
ocasião das dezenas de eventos esportivos no futebol amador na Cidade de 
Marco; e, Moção de Aplauso nº 006/2022, de 27 de junho de 2022, de autoria da 
Mesa Diretora, à Liga Desportiva Cidade de Marco, pela belíssima atuação junto 
ao Esporte em nosso Município. Em seguida, foi outorgada a Moção de Pesar nº 
004/2022, de 27 de junho de 2022, de autoria da Mesa Diretora, em face do 
falecimento de Maria do Livramento Rios Osterno, ocorrido no dia 24 de junho 
de 2022, no Hospital Municipal Manuel Jaime Neves Osterno. Na oportunidade, 
teceram seus agradecimentos os Senhores agraciados: Senhor Francisco 
Flávio Fonteneles, Presidente da Liga Desportiva Cidade de Marco: 
Agradeceu à Mesa Diretora, na pessoa da Vereadora Iná Maria Macêdo Osterno, 
Presidente, a homenagem à Liga Desportiva Cidade de Marco, na ocasião 
dedicando a Moção de Aplauso a todos os que compunham a Liga Desportiva. 
Senhor Francisco Gelson Araújo Sousa: Em breves palavras, teceu 
agradecimentos aos empresários do Município pelo apoio ao esporte amador e 
à Câmara Municipal, pela homenagem. 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 matérias e 
correspondências que deram entrada na Casa. Na oportunidade, o Senhor 
Primeiro Secretário leu as seguintes correspondências: Ofício nº 63/2022, 
datado de 16 de agosto de 2022, oriundo do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado do Ceará/96ª Zona – Bela Cruz-Ceará, solicitando, com esteio na Lei nº 
6.091/74, informações acerca do rol de veículos, em condições de uso, inclusive 
contratados e terceirizados, que estão prestando serviço à Casa Legislativa. Em 
seguida, leu as seguintes proposições: Projeto de Decreto Legislativo nº 
021/2022, de 18 de agosto de 2022, de autoria do Vereador Antônio Gildázio 
Sampaio Menezes, que concede o Título de Cidadão Honorário da Cidade de 
Marco ao Senhor Doutor Gelton Fonteles, protocolizado sob o n° 2.601/2022, em 
18.08.2022; Requerimento nº 051/2022, de 18 de agosto de 2022, de autoria do 
Senhor Vereador José Erasmo Ramos Soares, requerendo do Poder Executivo 
o patrolamento das estradas que ligam a Sede do Município ao Assentamento 
Diamante, protocolizado sob o n° 2.598/2022, em 18.08.2022; Requerimento nº 
053/2022, de 18 de agosto de 2022, de autoria do Senhor Vereador José Erasmo 
Ramos Soares, requerendo do Poder Executivo, por meio da unidade 
administrativa competente, que seja providenciado o transporte escolar de um 
aluno residente na Localidade de Barrocão ao Distrito (Panacuí ou Mocambo) 
cuja escola em que estuda está localizada, protocolizado sob o n° 2.599/2022, 
em 18.08.2022; e; Requerimento nº 054/2022, de 18 de agosto de 2022, de 
autoria do Senhor Vereador Edilson dos Santos Vasconcelos, requerendo do 
Poder Executivo,a fiscalização do uso de som automotivo na Localidade de 
Mocambo, onde moradores vêm sofrendo com o desassossego do barulho 
excessivo e em horários proibidos, requerendo, ainda, o envio de Ofícios para a 
Polícia Civil, Polícia Militar e Ministério Público Estadual, tudo com objetivo da 
implementação de medidas preventivas e de fiscalização quanto ao uso abusivo 
de equipamentos de som automotivo, protocolizado sob o n° 2.600/2022, em 
18.08.2022. Prosseguindo, a Excelentíssima Senhora Presidente enviou o PDL 
nº 021/2022 para análise da CLJR, e os Requerimentos nºs 051, 053 e 054/2022, 
à Ordem do Dia da Sessão. Em seguida, iniciou o Grande Expediente, e 
observando a inexistência de Vereadores inscritos por ordem de chegada para 
uso da palavra na tribuna, conforme determina o Art. 86, do RI, iniciou a Ordem 
do Dia, passando, o Senhor Primeiro Secretário, a fazer a leitura das matérias 



 

 

que seriam discutidas e deliberadas: Moção de Aplauso nº 009/2022, de 12 de 
agosto de 2022, de autoria da Vereadora Socorro Osterno Neves e apoio dos 
Vereadores Iná Maria Macêdo Osterno, Antônio Ademar Alencar Neto e João 
Batista Viana, ao 1º Sargento Eumário Moreira Angelim, pela belíssima 
condução dos trabalhos junto ao Tiro de Guerra TG 10-025, em nosso Município, 
e Requerimentos nºs 051,  053 e 054/2022. Prosseguindo, a Excelentíssima 
Senhora Presidente submeteu à discussão do Plenário as referidas matérias. Na 
oportunidade, houve a seguinte discussão: Requerimento nº 053/2022: 
Vereador Rusemberg Guimarães: Disse se tratar de uma situação que 
requeria urgência quanto à resolução, uma vez que se estava em período letivo 
e que o referido aluno já havia estado ausente às aulas por considerável tempo. 
Vereador Erasmo Soares: Mencionando Artigos da Constituição Federal que 
garantiam o direito ao transporte escolar na rede pública municipal de ensino, 
disse esperar que o erro fosse sanado. Vereador Robério Vasconcelos: 
Informando também já ter se manifestado como Vereador em favor do aluno da 
comunidade de Barrocão que vinha tendo dificuldades no acesso à escola, 
lembrou que por alguns meses, por conta do período invernoso, a Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Desporto estivera impedida de ceder-lhe o 
transporte por conta da impossibilidade de acesso do mesmo à sua residência. 
Vereadora Eugenilce Pontes: Disse que a Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Desporto poderia ter analisado melhor a situação do aluno e, assim, 
ter encontrado meios de viabilizar seu acesso à escola. Requerimento nº 
054/2022: Vereador Rusemberg Guimarães: Externou sua indignação para 
com o que vinha ocorrendo no Distrito de Mocambo, dizendo ser uma obrigação 
da Polícia Militar e da Guarda Municipal zelar pelo bem-estar de todo o 
Município. Vereador Erasmo Soares: Disse esperar que a Guarda Municipal 
dispusesse de meios suficientes para atuar em favor da comunidade de 
Mocambo. Vereador Edilson Vasconcelos: Informando já ter se dirigido várias 
vezes à Promotoria de Justiça e à Delegacia da Cidade a fim de erradicar o uso 
abusivo de som automotivo no Distrito de Mocambo, disse esperar que, com a 
aprovação do Requerimento, o transtorno fosse erradicado. Vereador Robério 
Vasconcelos: Corroborando as palavras do Vereador Edilson Vasconcelos, 
autor do Requerimento, disse esperar que as autoridades competentes se 
posicionassem no sentido de resolver o problema. A Vereadora Iná Osterno, 
Presidente, nos termos no Art. 22, § 2º, do RI, passando a palavra para o Senhor 
Vice-Presidente, para discutir a matérias, disse ser inaceitável o que vinha 
ocorrendo no Distrito de Mocambo, manifestando, na oportunidade, o apoio da 
Casa Legislativa ao Vereador na resolução do problema. Ainda, fez um apelo 
para a Polícia Militar e da Guarda Municipal, para que resolvessem o problema. 
Em seguida, a Excelentíssima Senhora Presidente submeteu à deliberação do 
Plenário, em processo nominal, por quórum maioria simples e em um só turno 



 

 

de votação, a Moção de Aplauso nº 009/2022, de 12 de agosto de 2022, bem 
como os Requerimentos nºs 051, 053 e 054/2022, os quais foram aprovados 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 29 (vinte e nove) de agosto 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 22 (vinte 
e dois) de agosto de 2022.  
Iná Maria Macêdo Osterno – Presidente: 
João Batista Viana – Primeiro Secretário:  


