
Estado de Alagoas 
CÂMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO 

 

 

2 

ATA DA SEGUNDA SESSÂO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 14ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO-ALAGOAS. Aos vinte e 

dias do mês de Fevereiro de 2019, às nove horas, na Sede da Câmara localizada a Rua 

Coronel Álvaro Almeida, sem numero, Centro, reuniu-se os Vereadores em Sessão 

Ordinária sob a presidência do Vereador José Gilvan de Amorim Silva, e como Secretário o 

Vereador Arnaldo Barbosa Pereira Junior, o qual fez a chamada dos Vereadores, presente 

os seguintes: Arnaldo Barbosa Pereira Júnior, Givaldo Pereira do Nascimento, Guilherme 

Berto do Nascimento, José Florentino de Lima, Josué Marcos da Silva Santos, José Gilvan 

de Amorim Silva, Manoel Mariano da Costa, Maria Goretti Germano de Souza e Quitéria 

Berto do Nascimento. Havendo numero legal o presidente declarou aberta Sessão e deu 

início o Grande Expediente e autorizou a leitura das matérias: Expediente do Poder 

Legislativo: Formação das Comissões Permanentes para o Biênio 2019/2020 nos termos 

do Art. 25 da Lei Orgânica Municipal e Art. 46 do Regimento Interno ficando assim 

composta: COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAR 

VERMELHO BIÊNIO 2017/2018, COMISSÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL: Presidente: 

Vereador Maria Goretti Germano de Souza – PMDB, Vice-Presidente: Vereador Jose 

Florentino de Lima – PMDB, Membro: Vereador Josué Marcos da Silva Santos – PP; 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO: Presidente: Vereador Guilherme Berto dos 

Santos – PMDB, Vice-Presidente: Vereadora Givaldo Pereira do Nascimento – PMDB, 

Membro: Vereador Arnaldo Barbosa Pereira Junior – PP, COMISSÃO DE OBRAS E 

SERVIÇO PÚBLICO: Presidente: Vereador Quitéria Berto do Nascimento – PMDB, Vice-

Presidente: Vereador Guilherme Berto dos Santos  – PMDB, Membro: Vereador Manoel 

Mariano da Costa – PP, COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE: Presidente: Vereadora 

Maria Germano de Souza – PMDB, Vice-Presidente: Quitéria Berto do Nascimento – 

PMDB, Membro: Josué Marcos da Silva Santos – PP. Em seguida o Presidente emitiu a 

Portaria nº 006/2019 a qual nomeia os membros das Comissões Permanentes para Biênio 

2019/2020 conforme composição acima. Expediente do Poder Executivo: Mensagem nº 

01/2019 ao Projeto de Lei nº 001/2019 o qual dispõe sobre o reparcelamento/parcelamento 

de débito previdenciários do Município de Mar Vermelho para com o Fundo de Previdência 

do Município de Mar Vermelho – Funprev. Terminada a leitura das matérias para o grande 

expediente o Presidente deu às boas vindas a equipe da Prefeitura representada pelo 

procurador Dr Henrique Tenório e Dr Carlos, e facultou a palavra aos mesmos para 

apresentar o Projeto de Lei nº 001/2019 e esclarecer as dúvidas a respeito do referido 

projeto. Uso da palavra o Procurador da Prefeitura Dr Henrique Tenório, o qual 

cumprimentou o presidente e demais vereadores e pessoas presente a reunião. O 

Procurador diz que este projeto visa regularizar através de parcelamento a dívida da 
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prefeitura para com Funprev, e que para administração este nova forma de parcelamento 

autorizada pelo Ministério da Previdência Social dar melhores condições de cumprir a 

amortização da divida sem comprometer a administração municipal que também tem outras 

áreas a serem assistidas como saúde, educação e assistência social. E afirma que o 

projeto foi elaborado atendendo as normas estabelecidas pelo Ministério da Previdência 

Social, órgão regulador e fiscalizador dos regimes próprios de previdências nos municípios.  

E diz que hoje o município não tem como dar continuidade aos parcelamentos existentes 

por que a parcela mensal fica em torno de sessenta mil reais inviabilizando seu 

cumprimento. E diz que sendo aprovado o projeto este projeto pelo ilustres vereadores não 

só o Fundo irá ser beneficiado, bem como a administração municipal após firmar o termo 

de parcelamento será emitido o Certificado de Regularidade Previdenciária, o qual permitirá 

ao município receber verba do governo federal. E terminou seus esclarecimentos 

agradecendo a oportunidade. Usou da palavra da o Dr Carlos o mesmo cumprimentou o 

presidente e vereadores e pessoas presente.  Dr Carlos diz que como profissional da área 

foi contratado para fazer o levantamento da dívida da prefeitura para com o Funprev, e diz 

que a portaria 333/2017 permite parcelamentos contribuições até março de 2017 em até 

duzentos meses, e diz que a situação do Fundo de Mar Vermelho é recuperável que em 

outros Municípios a situação não recuperável e que a dívida é apenas da parte patronal, e 

diz que esses valores foram auditados pelo Ministério da Previdência, e informou que em 

conversa com a prefeita ela afirmou que seu objetivo é cumprir com as parcelas do acordo 

e dar um aporte maior ao Fundo e diz que a saúde financeira não uma das melhores, mas 

que com uma organização financeira do município consegue-se o equilíbrio financeiro e diz 

que com o acompanhamento fiscalização até mesmo dos próprios segurados, e diz que  

talvez essa situação tenha chegado a esse ponto pela falta de interesse do próprio 

segurado em fiscalizar, e hoje com a lei da transparência o controle social poder ser 

exercido visto que as informações estão a disposição do cidadão. O Dr Carlos diz que as o 

projeto atende todas as formalidades que o Ministério da Presidência determina através da 

Lei Federal 9717 que a lei geral dos regimes de previdências e quanto aos parcelamentos 

são emitidas portarias definindo prazos, multa, juros e índice de atualização. E diz que a 

atualização é feita diretamente no Cadprev e a geração do termo de parcelamento para ser 

assinado pelo gestor e nele constará o valor total da dívida, da parcela e juros e multas e 

índice de correção. Dr Carlos falou sobre o cálculo atuarial, da sua obrigatoriedade e 

importância para identificar a situação financeira do Fundo e que esse cálculo deve ser 

feito anualmente pelo atuário profissional habilitado na área que através do levantamento 

de informações, tais como: número de ativos, inativos, dependente, pensionista etc e com 

isso obtém um diagnostico da situação atual do fundo, onde neste diagnostico consegue 
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identificar qual alíquota de contribuição deve ser praticado no exercício tanto da parte 

patronal com servidor. O Dr Carlos explicou em termos claros que o cálculo para se ter o 

equilíbrio financeiro é simples de entender, o quanto eu preciso para pagar a folha dos 

inativos, pensionista e outros benefícios, então a contribuição patronal de servidor deve 

mensalmente cumpri com essa despesa, e baseado nessa matemática se deve determinar 

a alíquota de contribuição do ente e do segurado. Continuando Dr Carlos explicou sobre o 

funcionamento do regime próprio de previdência, falou um pouco sobre a nova reforma da 

previdência encaminha ao congresso nacional e abriu espaço para questionamentos dos 

vereadores. Usou da palavra o procurador Dr Henrique o qual esclareceu mais alguns 

pontos do projeto e reafirmou que o projeto atende todas as normas que disciplina os 

termos de parcelamento segundo o Ministério da Previdência. E falou que a gestão 

municipal precisa deste parcelamento para não inviabilizar a administração que precisa 

prestar os demais serviços nas áreas da saúde e educação e afirma que a educação é dos 

seguimentos mais importantes para desenvolvimento de uma cidade. E terminou afirma 

que se faz necessário que a Casa do Povo representada pelos nobres vereadores aprove 

este projeto. Em seguida o presidente facultou a palavra aos vereadores para os 

questionamentos. Usou da palavra o Vereador Josué Marcos, o mesmo cumprimentou o 

presidente e colegas vereadores, pessoas presentes e o procurador Municipal Dr Henrique 

Tenório e o técnico do Funprev Dr Carlos. O edil pediu permissão ao Presidente para fazer 

seu pronunciamento sentado por motivo de saúde. O edil fez alguns questionamentos e 

dizendo que seu questionamento não só é seu, mas sim de muitos servidores e perguntou 

se não houvesse estas dividas o Funprev seria superavitário? Qual o valor total da dívida a 

ser parcelada e valor da parcela? Respondeu aos questionamentos o procurador Dr 

Henrique, o mesmo falou que são ótimos os questionamentos e informou que o débito não 

é atual e que desde sua criação do Fundo vem se acumulando ao longo dos anos que hoje 

encontra-se em torno de um milhão e oitocentos, e diz que não conta esta valor na lei por a 

cada dia esse valor se modifica e até que a casa legislativa aprove a lei o valor não será o 

mesmo, mas que a primeira parcela ficará entre doze mil e quinze mil reais. E diz que hoje 

o município não tem condições de cumprir os parcelamentos conforme o ultimo termo 

firmado, porque parcela está em torno de sessenta mil reais, mais a patronal de doze meio 

por cento e mais a alíquota complementar de vinte e três por cento. E informou que o valor 

não pode constar no projeto de lei, porque o débito é atualizado a cada dia que passa e 

após aprovação por esta Casa o mesmo será submetido ao Ministério da Previdência para 

formalização do termo, onde o valor total da dívida e parcelas mensais será atualizado pelo 

sistema Cadprev. E respondendo se o Fundo é superavitário ou não, Dr Carlos diz que foi 

contratado para um serviço específico, mas diz só pra esclarecer diz que qualquer fundo 



Estado de Alagoas 
CÂMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO 

 

 

5 

ser criado já nasce deficitário, se for analisar no balanço, e no que diz respeito aos valores 

de contribuições patronal e segurado, se são suficientes para pagar as despesas do Fundo, 

e a Presidente afirmou que não são suficientes, que necessitando realizar mensalmente o 

resgatar dos valores que está sendo aplicado e com isso torna o Fundo deficitário. E 

retomando a palavra o Vereador pergunta se está sendo repassadas as contribuições 

mensais e perguntou também se será debitado no FPM se não for cumprida as parcelas no 

vencimento? Respondendo Dr Henrique diz que estão sendo repassados os onze por cento 

do segurado e doze e meio por cento da patronal e o que está ficando pendente a alíquota 

complementar que mais vinte e três por cento. E quanto ao uso do FPM para garantir o 

cumprimento das parcelas vencidas, informa que consta no projeto, mas que essa 

prerrogativa o Fundo não tem e esse o contato é apenas entre o executivo e funprev. 

Retomando o Vereador perguntou sobre a Lei aprovada em dois mil e dezesseis onde seria 

feito uma venda direta ao Fundo de um imóvel da prefeitura para deduzir debito 

previdenciário? Respondendo o procurador informa que esta negociação não foi 

concretizada e o imóvel continua pertencendo à prefeitura e cedido para funcionamento do 

fundo. Retomando a  palavra o vereador sugeriu que fosse feito uma audiência pública com 

os servidores que são os principais interessados para colocá-lo a par da situação do fundo. 

E informou que irá apresentar um requerimento solicitando uma audiência antes da 

aprovação final deste projeto e pede o apoio dos colegas vereadores. O vereador 

questionou o procurador se houve de fato desvio do Fundo de previdência de mar 

Vermelho?    Respondendo o Dr Henrique diz como procurador da Prefeitura não tem como 

saber, pois não é auditor, mas o que ocorre como já foi mencionado aqui é que está sendo 

retirado do está em aplicação para pagamento dos inativos e pensionistas. 

Complementando as palavras do Dr Henrique, Dr Carlos diz que o mais interessado neste 

assunto deveria ser o servidor que deveria participar dos conselhos para acompanhar de 

perto. E diz que com relação a este projeto não é necessário uma audiência com 

servidores visto que é uma questão financeira entre a prefeitura e o fundo buscando uma 

forma de pagar esta divida sem comprometer a administração municipal. Terminado as 

explicações o Dr Carlos e Dr Henrique agradeceram a oportunidade e que se depõem para 

quaisquer esclarecimentos adicionais. E falou que a Prefeita não pode comparecer mais 

que também agradece a oportunidade. Retomando a palavra o vereador Josué diz que 

teria mais alguns questionamentos que foge a questão funprev e seria a feito a senhora 

prefeita, mas infelizmente ela não pode comparecer, e solicitou da mesa que seja 

encaminhado um requerimento ao poder executivo sobre os motivos que  quadra recém 

reformada pelo governo do esta está interditada, e pediu também requerer a iluminação 

pública do sitio Barra que há quatro meses os moradores vem reclamando e diz que isso é 
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inadmissível, visto que existe um consorcio entre os municípios alagoanos chamado Cigip 

que deve prestar este serviço no município. E pediu informações da prefeitura sobre o que 

estar acontecendo com o sinal analógico na cidade da operadora Claro. E terminou seu 

pronunciamento agradecendo a atenção. Usou da palavra a vereadora Goretti Souza, a 

mesma cumprimentou o presidente colegas vereadores e o povo de Mar Vermelho. A 

vereadora diz que a situação do fundo é uma preocupação desta casa que sempre que a  

prefeitura nos remete uma projeto ele sempre é analisado e caso o município não possa 

cumprir, mas que o ponta pé foi dado para regularizar a situação do fundo. E agradeceu os 

esclarecimentos da equipe da prefeitura, e os questionamento do vereador Josué foram 

pertinentes e esclareceu todas as dúvidas e seria bom os servidores estarem presente, 

mas que infelizmente não compareceram. E agradece a prefeita pela iniciativa em buscar 

pelo menos minimizar a situação do fundo e diz que a casa vai obedecer aos tramites 

legais da matéria e que está a disposição para fazer o que for melhor para o fundo e 

terminou seu pronunciamento agradecendo a atenção. Usou da palavra o vereador 

Guilherme Berto, o mesmo cumprimentou o presidente colega vereadores pessoas 

presente  e Dr Calos e Dr. Henrique.  O edil dirigiu sua palavra ao vereador Josué e diz que 

a Barra ele acompanha todos os dias e quem falou isso é um contra por que foi um cabo 

que quebrou a uma semana e que queimou varias lapadas inclusive dentro das casas e o 

Isaias já vai resolver essa situação, e reafirmou que este que falou que está com quatro 

meses é um contra por nasceu se criou na Barra. E terminou seu pronunciamento 

agradecendo a atenção. Não havendo mais oradores e encerrado o grande expediente o 

Presidente passou para Ordem do Dia  após verificar quorum regimental para deliberação. 

E nos termo do § 1º do Art. 278 e Art. 281 do Regimento Interno foi o Veto ao Projeto de 

Lei nº 001/2018 de autoria do Vereador Jose Gilvan de Amorim Silva, o qual institui o 

Conselho Municipal de Segurança Pública do Município de Mar Vermelho. Após a leitura o 

referido Veto submetido à votação secreta conforme Regimento Interno e Aprovado por 

oito votos contra um. Encerrado a Ordem do Dia e  não havendo nada mais a tratar em 

Nome de Deus o Presidente declarou encerrada a Sessão da qual eu Rosângela da Silva, 

lavrei a presente Ata que após lida e achada conforme será publicada no mural da Câmara 

e na pagina: www.marvermelho.al.leg.br. Plenário da Câmara Municipal de Mar Vermelho, 

(20) vinte de fevereiro de dois mil e dezenove (2019). 
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