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

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

dois dias do mês de maio na Sede da Câmara localizada a Rua Coronel Álvaro Almeida, 

sem número, Centro, reuniu-se os Vereadores em Sessão Ordinária sob a presidência do 

Vereador José Gilvan de Amorim Silva, e como Secretário o Vereador Josué Marcos da 

Silva Santos, o qual fez a chamada dos Vereadores, presente os seguintes: Givaldo 

Pereira do Nascimento, Guilherme Berto dos Santos, Josué Marcos da Silva Santos, José 

Florentino de Lima, Josué Marcos da Silva Santos, Jose Florentino de Lima, 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 da Ata anterior a qual após lida foi considerada 

aprovada. Em seguida o presidente autorizou a leitura das matérias para o Grande 

Expediente. Expediente do Poder Executivo Municipal: Mensagem ao Projeto de Lei nº 

002/2019º qual Cria o Conselho e o Fundo Municipal de Segurança Pública, no Município 

de Mar Vermelho- AL e dá outras providências; Mensagem ao Projeto de Lei nº 003/2019 o 

qual autoriza a abertura de crédito Especial ao Orçamento vigente para fins que menciona 

e dá outras providências. Terminada a leitura das matérias o presidente facultou a palavra 

Usou da palavra a Vereadora Goretti Souza, a mesma cumprimentou o presidente colegas 

vereadores e povo de Mar Vermelho e visitantes. A Vereadora diz que usa a palavra para 

informar e dar conhecimento a esta casa e população os serviços que estão sendo 

executados na educação do município e diz que a educação está produzindo para 

aumentar  nota do Ideb e com isso eleva a qualidade o ensino da rede municipal. E diz que 

uma das melhorias observadas foi a contratação de um professor para atender os alunos 

portadores de necessidades especiais e que já se está sendo observado os resultados. 

Falou que foram contratados mais dois profissionais , um professor de balert e outro e 

teatro, e que já se pode perceber os resultados  qualidade do aprendizado dos alunos que 

o participarem dessas aulas melhoram significativamente sua desenvoltura, a vereadora  

diz que se sente feliz em ver s alunos participando e grupos de apresentação entro da 

escola e até mesmo se apresentando ao público externo no projeto cultura no calçadão.  

Vereadora falou ainda sobre os projetos diz que é a favor do projeto do conselho de 

segurança pública visto que a população está reclamando pela falta de policiamento na 

cidade e diz que pagamos alto imposto e com esse conselho irá fortalecer as ações contra  

violência no município, e pediu o apoio dos colegas para aprovar o projeto. A vereadora 

falou também sobre o projeto de abertura de crédito especial e pediu o apoio dos colgas 

para aprovação  mesmo e justificou que o gestora pretende fazer a aquisição de duas Vans 

para o transporte de pacientes para capital para melhorar aos paciente que necessitam de 
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atendimento especializado em Maceió e com isso garantir a aplicação e recursos e o 

investimento em saúde conforme estabelece a lei. A vereadora terminou agradecendo a 

atenção. Usou da palavra o vereador Josué Marcos, o mesmo cumprimentou o presidente 

colegas vereadores e o povo de Mar Vermelho. Edil falou sobre o edital de eleição os 

membros do conselho tutelar de Mar Vermelho no item que exige a experiência diz que vai 

apresentar um projeto pedindo que esse item seja alterado para facilitar a participação de 

mais pessoas.  E falou ainda sobre o cumulo de cargo e diz que a Lei 361 permite que 

qualquer servidor possa participar e que o percentual seja acrescentado ao salário do 

servidor.  O edil falou que ficou feliz em saber que o município hoje tem um profissional que 

tanto reivindicou através de um projeto que foi vetado por inconstitucionalidade, que é o 

profissional para atender os alunos portadores de necessidades especiais, e que fica feliz 

mesmo que o mérito não foi dado a quem de direto e que isso não o incomoda e que o 

importante é que esse serviço está sendo prestado. E terminou seu pronunciamento 

gradecendo a atenção.   E não havendo oradores e 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, (22) Vinte e 

dois dias do mês de maio de dois mil e dezenove (2019). 
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