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 ATA DA PRIMEIRA SESSÂO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 14ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO-ALAGOAS. Aos 

dezenove dias do mês de Fevereiro de 2020, 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 da Vereadora Maria Goretti Germano de Souza, e 

como Secretário o Vereador Manoel Mariano da Costa, o qual fez a chamada dos 

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

Nascimento, Josué Marcos da Silva Santos, José Florentino de Lima, Manoel Mariano da 

Costa Maria Goretti Germano de Souza e Quitéria Berto do Nascimento. Havendo número 

legal em nome de Deus a presidente declarou aberta a Sessão dando início o Grande 

Expediente foi proferido a leitura da seguinte matéria: Expediente do Poder Legislativo: 

Projeto de Lei nº 001/2020, dispõe sobre a denominação do Plenário da Câmara 

Municipal de Mar Vermelho de Vereador José Miguel dos Santos e adota outras 

providências; Projeto de Lei nº 002/2020 dispõe sobre a denominação do Prédio da 

Câmara Municipal de Mar Vermelho de Vereador Jacinto Hungria de Souza Neto e adota 

outras providências; Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2020 dispõe sobre a 

concessão de Título de Cidadão Honorário de Mar Vermelho a Senhora Juíza Ana Raquel 

da Silva Gama; Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2020, dispõe sobre a concessão 

de Título de Cidadão Honorário de Mar Vermelho ao senhor Padre Antônio Ionas 

Bernardino Ferreira. Terminada a leitura das matérias a Presidente facultou a palavra 

usou da palavra o Vereador Manoel Caetano, o mesmo cumprimentou a presidente colega 

vereadores o povo de Mar Vermelho. O Edil dia hoje retorna aos trabalhos legislativos e a 

penúltima etapa desta legislatura e pediu que façam um trabalho limpo e que aprovem 

projetos para o desenvolvimento do município e desejou aos colegas felicidades para 

término do mandato. E terminou agradecendo a atenção. Usou da palavra o Vereador 

Duda, o mesmo cumprimentou o presidente e colegas vereadores e o povo de Mar 

Vermelho. O edil apresentou requereu verbal solicitando da Mesa que seja encaminhado 

pedido de reajuste do piso salarial dos profissionais do magistério, e diz que são servidores 

que merece todo respeito e atenção desta casa e merecem ter seu salário reajustado de 

acordo com o piso nacional que está em vigor desde janeiro de 2020 no valor R$ de 

2.886,24 (Dois mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) é justo 

reconhecer o trabalho importante que desempenha os professores. E terminou 

agradecendo a atenção. Não havendo mais oradores a presidente passou para a Ordem 

do Dia e após verificar quórum regimental para deliberação autorizou a leitura das 

matérias do Poder Legislativo:  Parecer ao Projeto de Lei nº 001/2020 o qual dispõe 

sobre a denominação do Plenário da Câmara Municipal de Mar Vermelho de Vereador 
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José Miguel dos Santos e adota outras providências; Parecer ao Projeto de Lei nº 

002/2020, o qual dispõe sobre a denominação do Prédio da Câmara de Mar Vermelho de 

Vereador Jacinto Hungria de Souza Neto e adota outras providências. Em seguida por 

não haver oradores para primeira e segunda discussão a presidente passou para 

primeira e segunda votação dos referidos pareceres, os quais foram aprovados por (07) 

sete votos. Em seguida a presidente passou para primeira e segunda votação dos 

seguintes projetos: Projeto de Lei nº 001/2020, dispõe sobre a denominação do Plenário 

da Câmara Municipal de Mar Vermelho de Vereador José Miguel dos Santos e adota 

outras providências acompanhado de Parecer; Projeto de Lei nº 002/2020 dispõe sobre a 

denominação do Prédio da Câmara Municipal de Mar Vermelho de Vereador Jacinto 

Hungria de Souza Neto e adota outras providências, os quais foram aprovados em 

primeiro e segunda votação por (07) sete votos. Em seguida a presidente autorizou a 

leitura das seguintes matérias legislativas: Parece ao Projeto de Decreto Legislativo nº 

001/2020, dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Honorário de Mar Vermelho a 

senhora Juíza Ana Raquel da Silva Gama; Parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 

002/2020 o qual dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Honorário de Mar 

Vermelho ao senhor Padre Antônio Ionas Bernardino Ferreira. Em seguida a presidente 

colocou em primeira e segunda votação os pareceres aos decretos acima mencionados, 

os quais foram aprovados por (07) sete votos. Prosseguindo com a Ordem do Dia a 

presidente colocou em votação os Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2020, dispõe 

sobre a concessão de Título de Cidadão Honorário de Mar Vermelho a senhora Juíza Ana 

Raquel da Silva Gama, acompanhado de parecer favorável; Projeto de Decreto 

Legislativo nº 002/2020 o qual dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Honorário 

de Mar Vermelho ao senhor Padre Antônio Ionas Bernardino Ferreira, acompanhado de 

parecer favorável, os quais foram aprovados por (07) sete votos. Terminada a Ordem do 

dia e 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, (19) fevereiro 

de dois mil e vinte (2020). 
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