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

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO-ALAGOAS. Aos quinze 

dias do mês de Fevereiro de 2019, às dezenove 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 Josué Marcos da Silva Santos, o qual fez a chamada dos Vereadores, presente 

os seguintes: Givaldo Pereira do Nascimento, Josué Marcos da Silva Santos, José 

Florentino de Lima, José Gilvan de Amorim Silva. Havendo número legal em nome de Deus 

o presidente declarou aberta a Sessão dando início o Grande Expediente foi proferido a 

leitura da seguinte matéria: Expediente do Poder Executivo: Ofício nº 03/2019 – 

FUNPREV o qual encaminha os Balancetes dos meses de julho a Dezembro de 2018. 

Terminada a leitura o Presidente facultou a palavra. Usou da palavra o Vereador Josué 

Marcos, o mesmo cumprimentou o presidente colegas vereadores e o senhor Mota que 

sempre está presente as reuniões. O edil diz que retorna do recesso para com toda 

disposição para mais um ano de trabalho legislativo. O vereador diz tem várias 

reivindicações para apresentar na Casa e diz que tem privilégio de receber de vários 

cidadãos pedidos pra ser defendidos na casa e que respeito aos colegas que por motivos 

diversos não puderam estar presente na sessão. O vereador fez um convite a população 

para se fazer presente as sessões da Câmara para apresentar os pedidos o que procure o 

seu vereador que o representa para defender as propostas na casa. E diz que o trabalho 

dos vereadores é muito importante para criar projetos em beneficio da população e diz que 

a gestão municipal estar para executar e gerir os recursos públicos e prol da população. O 

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

Gilvan Amorim, o mesmo cumprimentou a todos. O Vereador parabenizou o vereador 

Josué pela sua palavra e informou também que as reivindicações só poderão ser 

apresentadas na casa depois de formadas as comissões que hoje não foi possível por falta 

de quorum para formação. O solicitou da população sugestões para que o melhor horário 

de realização das sessões para que o cidadão participe e acompanhe as ações do seu 

vereador. E encerrou seu pronunciamento agradecendo. Não havendo mais oradores e não 

haver 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, (15) quinze de fevereiro de dois mil e dezenove 

(2019). 

Presidente: 

Secretário: 

http://www.marvermelho.al.leg.br/
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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). 

Presidente: 

Secretário: 
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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). 

Presidente: 

Secretário: 
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ATA DA QUARTA SESSÂO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 14ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO-ALAGOAS. Aos treze 

dias do mês de Março 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 Jose Florentino de Lima, o qual fez a chamada dos Vereadores, presente os 

seguintes: Givaldo Pereira do Nascimento, Guilherme Berto do Nascimento, José 

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. Expediente do Poder 

Legislativo: Parecer Conjunto Favorável ao Projeto de Lei nº 001/2019 de autoria do 

Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre o reparcelamento/parcelamento de débito 

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

de Mar Vermelho – FUNPREV. Não havendo oradores o Presidente encerrou o Grande 

Expediente e passou para a Ordem do Dia e após verificar quorum regimental para 

deliberação, autorizou a leitura da seguinte matéria: Parecer Conjunto ao Projeto de Lei nº 

001/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre o 

reparcelamento/parcelamento de débito previdenciários do Município de Mar Vermelho 

para com o Fundo de Previdência Municipal de Mar Vermelho – FUNPREV. Terminada a 

leitura e não havendo oradores para discussão o presidente colocou em votação e o 

Parecer Conjunto Favorável ao Projeto de Lei nº 001/2019 foi aprovado em Primeira e 

Segunda Votação por (06) seis votos. Em seguida foi colocado em primeira e segunda 

votação o 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 

Municipal de Mar Vermelho – FUNPREV, o mesmo foi aprovado em Primeira e Segunda 

Votação por (06) seis votos. Terminada a votação foi aprovado o Projeto de Lei Nº 

001/2019 do Poder Executivo Municipal o qual será nos termos da Lei Orgânica e 

Regimento Interno encaminhado para sanção. 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, (13) treze de março de dois mil e dezenove (2019). 

Presidente: 

Secretário: 
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ATA DA QUINTA SESSÂO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 14ª 

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

sete de Março 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 Júnior, o qual fez a chamada dos Vereadores, presente os 

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

Berto do Nascimento, Josué Marcos da Silva Santos, José 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. Não havendo matérias para o Grande Expediente e não 

havendo oradores o Presidente 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, (27) vinte e 

sete de março de dois mil e dezenove (2019). 

Presidente: 

Secretário: 
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ATA DA SEXTA SESSÂO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 14ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO-ALAGOAS. Aos dez 

dias do mês de Abril 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 Júnior, o qual fez a chamada dos Vereadores, presente os 

seguintes: Arnaldo Barbosa Pereira Júnior, Guilherme Berto do Nascimento, Josué Marcos 

da Silva Santos, José Florentino de Lima, José Gilvan de Amorim Silva, 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 não havendo matérias o 

Presidente facultou a palavra. Usou da palavra o Vereador Josué Marcos, o mesmo 

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

parabenizou o professor Cristiano Lins por ter sido vitorioso no processo e foi nomeado 

gerente a 4ª Gerencias das escolas da rede estadual, e diz que se sente honrado em ver 

este amigo se destacando e que o Município só tem a agradecer. O Vereador Convidou os 

colegas pra participarem da missa dominical em agradecimento a conclusão da turma de 

bombeiro civil curso este sediado em Mar Vermelho e que se sente feliz e honrado em 

poder ter proporcionado esta formação aos jovens daqui, e agradeceu ao Mano Tatajuba 

que vendo a dificuldade de conseguir espaço para  ministrar o curso e cedeu o espaço e 

que graças a Deus esses alunos puderam concluir esse curso com êxito, e que após missa 

os certificado serão entregues na Câmara aos concluintes. E terminou seu pronunciamento 

agradecendo a atenção. Usou da Palavra a vereadora Goretti Souza, a mesma 

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

também parabenizou o professor Cristiano Lins assumir a 4ª Gere em Viçosa e que a 

educação do Município o tem a ganhar. E parabenizou também os concluintes do curso de 

bombeiro civil e desejou sucesso profissional. E terminou seu pronunciamento agradecendo a 

atenção. 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, (10) dez de abril de dois mil e dezenove (2019). 

Presidente: 

Secretário: 
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ATA DA SÉTIMA SESSÂO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 14ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO-ALAGOAS. Aos 24 dias 

do mês de abril 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 Arnaldo Barbosa 

Pereira Júnior, o qual fez a chamada dos Vereadores, presente os seguintes: Arnaldo 

Barbosa Pereira Júnior, Givaldo Pereira do Nascimento, Guilherme Berto do Nascimento, 

Josué Marcos da Silva Santos, José 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 não havendo matérias o Presidente facultou a palavra , 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, (24) vinte e quatro de abril de dois mil e 

dezenove (2019). 

Presidente: 

Secretário: 
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ATA DA OITAVA SESSÂO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 14ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO-ALAGOAS. Aos oito 

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 Arnaldo Barbosa 

Pereira Júnior, o qual fez a chamada dos Vereadores, presente os seguintes:  Arnaldo 

Barbosa Pereira Júnior, Guilherme Berto do Nascimento, Josué Marcos da Silva Santos, 

José Florentino de Lima, Givaldo Pereira do Nascimento, 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 por não havendo matérias o Presidente facultou a 

palavra usou da palavra o vereador Josué Marcos, o mesmo cumprimentou o presidente 

colegas vereadores e o povo de Mar Vermelho. O edil falou sobre o edital para realização 

da eleição para os membros do conselho tutelar de Mar Vermelho e avisou aos 

interessados e o mural da Câmara tem uma cópia para consulta. E esclareceu alguns 

pontos o edital que foram lhe questionados e diz que esta de acordo com Conanda.  O 

vereador apresentou uma indicação verbal solicitando do poder executivo cumprimento da 

Lei sancionada na gestão da refeita Quitéria Berto, que determinada a eleição entre os 

membro da comunidade escolar para diretor da unidade escolar e eu vai cobrar  

cumprimento desta lei assegurando o processe democrático na escolha dos diretores de 

rede municipal de ensino de Mar Vermelho. O vereador para encerrar seu pronunciamento 

parabenizou todas as mães e em especial a sua e desejou um feliz a todas as mães. E 

terminou agradecendo a atenção. Usou da palavra o vereador Gilvan Amorim, o mesmo 

cumprimentou a todos e desejou um feliz dia das mães para todas as mães. Terminou seu 

pronunciamento agradecendo 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, 

(08) oito de maio de dois mil e dezenove (2019). 

Presidente: 

Secretário: 
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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). 

Presidente: 

Secretário: 
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ATA DA DÉCIMA SESSÂO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 14ª 

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

nove dias do mês de maio de dois mil e dezenove (2019)  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 Arnaldo Barbosa Pereira Júnior, o qual fez a chamada dos Vereadores, presente 

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

Berto dos Santos, Josué Marcos da Silva Santos, José Florentino de Lima, Jose Florentino 

de Lima, José Gilvan de Amorim Silva, Manoel Mariano da Costa, Maria Goretti Germano 

de Souza e Quitéria Berto do Nascimento. Em seguida o Presidente declarou aberto do 

Grande Expediente e autorizou a leitura da Ata anterior que após lida foi considerada 

aprovada. Não havendo matéria para o Grande Expediente o presidente por não haver 

oradores passou para Ordem do Dia e após verificar quórum regimental para deliberação, 

autorizou a leitura da seguinte matéria: Parecer Conjunto ao Projeto de Lei nº 002/2019 

qual Cria o Conselho e o Fundo Municipal de Segurança Pública, no Município de Mar 

Vermelho- AL e dá outras providências; Parecer Conjunto 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 e não havendo oradores para discussão o 

presidente colocou em votação e o Parecer Conjunto Favorável ao Projeto de Lei nº 

002/2019 e seguida ao Parecer Conjunto ao Projeto de lei 003/2019 os quais foram 

aprovados em Primeira e Segunda Votação por (08) oito votos. 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, (29) Vinte nove de maio de dois mil e 

dezenove (2019). 

Presidente: 

Secretário: 
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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÂO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 

14ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO-ALAGOAS. Aos 

dezenove de junho de dois mil e dezenove 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 

Arnaldo Barbosa Pereira Júnior, o qual fez a chamada dos Vereadores, presente os 

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

Berto dos Santos, Josué Marcos da Silva Santos, José Florentino de Lima, Jose Florentino 

de Lima, José Gilvan de Amorim Silva, Manoel Mariano da Costa, Maria Goretti Germano 

de Souza e Quitéria Berto do Nascimento. Em seguida o Presidente declarou aberto do 

Grande Expediente e autorizou a leitura da Ata anterior que após lida foi considerada 

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

Expediente. Expediente do Poder Executivo: Mensagem ao Projeto de Lei nº 004/2019 

dispõe sobre as diretrizes orçamentária (LDO) para elaboração  execução do orçamento 

para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. Não havendo oradores 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, (19) 

Dezenove e junho de dois mil e dezenove (2019). 

Presidente: 

Secretário: 
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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÂO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 

14ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO-ALAGOAS. Aos 

vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezenove (2019)  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 Arnaldo Barbosa Pereira Júnior, o qual fez a chamada dos 

Vereadores, presente os seguintes: Arnaldo Barbosa Pereira Júnior, Givaldo Pereira do 

Nascimento, Guilherme Berto dos Santos, Josué Marcos da Silva Santos, José Florentino 

de Lima, Jose Florentino de Lima, José Gilvan de Amorim Silva, Manoel Mariano da Costa, 

Maria Goretti Germano de Souza e Quitéria Berto do Nascimento. Em seguida o Presidente 

declarou aberto do Grande Expediente e autorizou a leitura da Ata anterior que após lida foi 

considerada aprovada. Não havendo matéria para o Grande Expediente o presidente 

facultou a palavra, e não havendo oradores passou para Ordem do Dia e após verificar 

quórum regimental para deliberação, autorizou a leitura da seguinte matéria: Parecer 

Conjunto ao Projeto de Lei nº 004/2019 dispõe sobre as diretrizes orçamentária (LDO) para 

elaboração execução do orçamento para o exercício financeiro de 2020 e dá outras 

providências. Em seguida por não oradores para discussão o Parecer Conjunto ao Projeto 

de Lei nº 004/2019 foi aprovado em primeira e segunda votação por (08) oito 

votos. Em seguida o presidente colocou em votação Projeto de Lei nº 004/2019 

devidamente acompanhado de Parecer Conjunto favorável, o qual foi aprovado em 

primeira e segunda votação por (08) oito votos. Terminada a votação da LDO 2020 e 

ficando a mesma aprovada e será encaminhada ao Poder Executivo para ser sancionada. 

Em seguida o Presidente decretou recesso parlamentar e 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, (26) Vinte  seis de junho de dois mil e dezenove (2019). 

Presidente: 

Secretário: 
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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÂO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 

14ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO-ALAGOAS. Aos 

sete dias do mês de Agosto de dois mil e dezenove (2019)  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 Florentino de Lima, e como Secretário o 

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

os seguintes: Arnaldo Barbosa Pereira Júnior, Josué Marcos da Silva Santos, José 

Florentino de Lima, Manoel Mariano da Costa, Maria Goretti Germano de Souza e Quitéria 

Berto do Nascimento. Em seguida o Presidente declarou aberto do Grande Expediente e 

autorizou a leitura da Ata anterior que após lida foi considerada aprovada. Em seguida foi 

proferida a leitura das matérias: Convite da Prefeitura Municipal de Mar Vermelho para o IV 

Festival de Inverno de Mar Vermelho que iniciará as 20:30 o dia 09 de agosto de 2019. 

Terminada a leitura das Matérias o presidente facultou a palavra. Usou da palavra o 

Vereador Manoel Mariano, o mesmo cumprimentou o presidente colegas vereadores.  O 

vereador parabenizou o município pelo festival de inverno que irá se realizar no fim de 

semana, que a prefeita com grande trabalho tem realizado este evento a cada ano e que já 

é a sétima edição e que é um dos melhores festivais de inverno do estado de Alagoas. O 

edil diz que o município está de parabéns om a administração da prefeita Juliana. E 

terminou seu pronunciamento agradecendo a atenção. Usou da palavra a vereadora Goretti 

Souza, a mesma cumprimentou o presidente em exercício Duda e colegas vereadores. A 

vereadora diz que com prazer que retorna as atividades legislativas que esta casa está a 

disposição do povo.  A vereadora diz que aproveita as palavras do colego Vereador Manoel 

para também falar sobre o sétimo festival de inverno  a se realizar este mês de agosto em 

Mar Vermelho e fez o convite a toda população para prestigiarem este evento, pois o 

mesmo é feito todo um trabalho não só com o objetivo de lazer, mas como também pra 

gerar renda no município através das oportunidades que o evento proporciona 

movimentado o comercio local e cidades vizinhas, e com isso gerando de renda extra de 

diversas formas, tais como: no aluguel de casas, vendedores ambulante da cidade e de 

fora etc. A vereadora convida para o início do evento que se dará na quinta feira com 

culminância do evento organizado pela Secretaria de Educação que primeira tarde literária 

a se realizar no teatro municipal. A vereadora falou também sobre um novo projeto que 

será executado pala secretaria de educação que a aplicação da tecnologia em robótica 

com o objetivo de auxiliar e capacitar os professores na didática em sala de aula, e afirma 

que é com grande satisfação que faz parte deste projeto e que tem acompanhado de perto. 

A vereador finalizando seu pronunciamento parabenizou a equipo organizadora da sétima 

edição do festival de inverno de Mar Vermelho. Terminou agradecendo a atenção. Usou a 
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palavra o Vereador Josué Marcos, o mesmo cumprimentou o presidente e colegas 

vereadores e o povo de Mar Vermelho. O edil falou que recebeu várias indicações através 

das redes sociais para ser apresentadas nesta casa.  Comunidade do sítio lameiro querem 

saber sobre a reforma da casa de farinha onde querem saber sobre o processo licitatório 

valores das obra e que diz que vai solicitar estas informações do Poder Executivo. Outra 

reivindicação foi melhorias na estrada no Sitio Barra em especial a ponte naquela 

localidade e que também irá cobrar. Recebeu também o pedido de servidores da saúde 

reivindicando a criação do plano de cargos e carreiras para os servidores da saúde e pediu 

aos servidores que em comissão compareçam a câmara para reforçar o pedido junto aos 

demais vereadores. Outra reclamação e sobre a falta de vaga nas creches do município. E 

para finalizar o edil parabenizou os capoeiristas de Mar Vermelho pela passagem do seu 

dia, e diz que os mesmos precisam de incentivo por parte do poder público no município 

como forma de dar uma ocupação aos nossos jovens ociosos no município. E terminou seu 

pronunciamento agradecendo a atenção. Usou da palavra o Vereador Jose Florentino, o 

mesmo cumprimentou a todos, e parabenizou a prefeitura pela grandiosa festo do festival 

de inverno de Mar Vermelho e terminou agradecendo. 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, (07) Sete de agosto de dois mil e dezenove (2019). 

Presidente: 

Secretário: 
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ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÂO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 14ª 

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

um dias do mês de Agosto de dois mil e dezenove (2019)  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 Arnaldo Barbosa Pereira Júnior, o qual fez a chamada dos Vereadores, presente 

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

Berto dos Santos, Josué Marcos da Silva Santos, José Florentino de Lima, Jose Gilvan de 

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

do Nascimento. Em seguida o Presidente declarou aberto do Grande Expediente e 

autorizou a leitura da Ata anterior que após lida foi considerada aprovada. Em seguida foi 

proferida a leitura das matérias para o Grande Expediente. Expediente do Poder 

Executivo: Memorando nº 11/2019 – FUNPREV encaminha o Balancete das receitas e 

despesas referente ao mês de junho de 2019. Terminada a leitura das matérias o 

presidente facultou a palavra e não havendo oradores 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, (21) vinte e um dias de agosto de dois mil e dezenove (2019). 

Presidente: 

Secretário: 
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ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÂO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 14ª 

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

um dias do mês de Agosto de dois mil e dezenove (2019)  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 Arnaldo Barbosa Pereira Júnior, o qual fez a chamada dos Vereadores, presente 

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

Berto dos Santos, Josué Marcos da Silva Santos, José Florentino de Lima, Jose Gilvan de 

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

do Nascimento. Em seguida o Presidente declarou aberto do Grande Expediente e 

autorizou a leitura da Ata anterior que após lida foi considerada aprovada. Em seguida foi 

por não haver matérias para o Grande Expediente o presidente facultou a palavra. Usou da 

palavra a Vereadora Goretti Souza, a mesmo cumprimentou o presidente colegas 

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

a Deus primeiramente. A Vereadora parabenizou a equipe da prefeitura pela realização da 

sétima edição do festival de inverno de Mar Vermelho e diz que foi uma festa brilhante  

onde recebemos muitos visitantes e muitos empreendimentos tudo como foi planejado e 

que tem recebita tem melhorado a cada ano. A vereadora falou sobre o evento realizado 

pela secretaria de educação no dia oito de agosto a tarde literária onde o ecritor membro 

da academia alagona de letras Roberto Rostan que publicou dois livro que foram 

trabalhodos pelos alunos da rede municipal de ensino e apresentados em uma tarde onde 

os alunos desenvolveram atividades e foi lindo. A Goretti diz que se sente feliz em fazer 

parte da edcuação de que vem desenvolvendo um lindo trabalho. E terminou agradecendo 

a atenção. e não havendo oradores 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, (21) vinte e 

um dias de agosto de dois mil e dezenove (2019). 

Presidente: 

Secretário: 
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