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

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

sete 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 número legal o presidente declarou aberta Sessão e deu 

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

Legislativo: Requerimento nº 003/2019 do Vereador Josué Marcos da Silva, o qual 

apresenta Pedido de Vista ao Projeto de Lei nº 001/2019 a Comissão de Justiça conforme 

Regimento Interno. Expediente Diversos: Convite da UVB para Marcha dos Vereadores e 

Vereadoras 2019 em Brasília – DF de 23 a 26 de abril, Convite do Instituto de Estudos 

Municipais para um curso de técnica legislativa: metodologia para elaboração dos atos 

normativos e regulamentares a se realizar em 29 de maio de 2019 Natal-Rio Grande do 

Norte. Terminada a leitura das matérias o Presidente facultou a palavra. Usou da palavra a 

Vereador Goretti Souza, a mesma cumprimentou o presidente colegas vereadores e povo 

de Mar Vermelho. A Vereadora informou que não concederá o pedido de vista, por que os 

técnicos já estiveram aqui esclarecendo todos os pontos, e acredita que não tem mais nada 

a ser esclarecido, e não tem o que se questionar que o projeto visa minimizar a situação do 

fundo de previdência e que uma coisa boa para o município e pediu que fosse feito os 

pareceres para fosse aprovado hoje esta projeto para que o município possa captar 

recursos para investimento no município. A Vereadora convidou todos marvermelhenses 

para prestigiarem o carnaval de Mar Vermelho onde terá início na sexta-feira com saída do 

bloco da saúde com a atração musical Julinho Porradão da Bahia e nos outros terão 

bandas e blocos e convidou também para prestigiarem o bloco das poderosas são 

dezenove anos de bloco, e diz que será um carnaval muito animado e pede que todos 

brinquem com responsabilidade e desejou que uma folia com paz e alegria. A Vereadora 

apresentou ainda um requerimento a ser encaminhada à Companhia de Abastecimento de 

água – CASAL para pedir informações sobre fornecimento de água que mais uma vez está 

prejudicado no município e os consumidores estão sem saber quais os motivos, que se for 

pela escassez que a os consumidores seja informado e que haja uma organização na 

distribuição da água em cada rua. E se for outros motivos que a população fique ciente dos 

fatos. Por que soube que é uma bomba quebrada mais que não foi até lá saber e se for 
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preciso irá com uma comissão de vereadores até o Casal cobrar providências. E terminou 

seu pronunciamento agradecendo a atenção. Usou da palavra o vereador Manoel Mariano, 

o mesmo cumprimentou o presidente e colegas vereadores e o povo de Mar Vermelho. O 

vereador diz que acredita que o vereador não pode pedir vista a esse projeto por que. E 

pediu ao vereador Josué que facilite o andamento deste projeto visto que já foi esclarecido 

tudo aqui e que o poder executivo está sofrendo as conseqüências pelo atraso na 

aprovação deste projeto. E terminou seu pronunciamento agradecendo a atenção. Não 

havendo mais oradores o Presidente passou para Ordem do Dia, e levou a plenário o 

Requerimento nº 001/2019 do vereador Josué Marcos da Silva Santos o qual solicita 

audiência pública com servidores efetivos para debater o projeto de parcelamento da divida 

Funprev. O qual foi Rejeitado por (06) seis votos contra (02) dois. Em seguida o Presidente 

por 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, (27) vinte e sete de fevereiro de dois mil e 

dezenove (2019). 
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Secretário: 
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