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

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

seis dias do mês de novembro de dois mil e dezenove (2019) as nove horas na Sede da 

Câmara localizada a Rua Coronel Álvaro Almeida, sem número, 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: Givaldo Pereira do Nascimento, Guilherme Berto 

dos Santos, Josué Marcos da Silva Santos, Jose Florentino de Lima, Manoel Mariano da 

Costa, Maria Goretti Germano de Souza e Quitéria Berto do Nascimento. Em seguida a 

Presidente declarou aberta Sessão Ordinária e iniciou o Grande Expediente e autorizou a 

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

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

Executivo: Mensagem ao Projeto de Lei nº 005/2019, o qual estima a receita e fixa a 

despesa do Município de Mar Vermelho para o exercício financeiro de 2020 e adota outras 

providências; Mensagem ao Projeto de Lei nº 006/2019, o qual dispõe sobre a Política 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como reformula o Conselho de 

Direito da Criança e do Adolescente e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente criados pela Lei nº 267 de 17 de dezembro de 1993 e dá outras providências. 

Expediente do Poder Legislativo: Ofício nº 001/2019 da Comissão de Finanças e 

Orçamento solicita da Senhora Juliana Lopes de Farias Almeida prefeita do Município de 

Mar Vermelho do exercício financeiro de 2005.  Terminada a leitura das matérias a 

Presidenta facultou a palavra. Usou da palavra o vereador Josué Marcos, o mesmo 

cumprimentou a presidenta colegas vereadores desejando um bom dia. O Edil falou sobre 

a PEC de extinção dos municípios com menos de cinco mil habitantes, e diz que tomou 

conhecimento do assunto que tomou repercussão nacional e diz não o que a população 

quer e que em pesquisa observou que em Alagoas serão afetados cerca de sete 

municípios e no país mais de mil e duzentos. E diz que não concorda pois Mar Vermelho 

tem um grande potencial turístico a ser explorado e como parlamentar irá apresentar um 

projeto que vise a geração de emprego e renda no nosso município. O vereador falou aos 

eleitores marvermelhense devem ter consciência da importância e da consequência do 

voto, que revejam sua forma de escola de seus representantes que não seja através da 

venda, porque pode gerar consequências grave de má gestão. E diz que essa PEC deve 

ser bem analisada pelos parlamentares, visto que municípios maiores não estão dando 

conta de suas demandas imagina os problemas da população do município a incorporado. 

O Edil diz que é contra a extinção desses municípios por diversos fatores, tais como 

historial aspectos culturais e tanto outros que devem ser considerados pelo congresso 
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nacional. O Vereador parabenizou a Secretaria de Política Públicas para Mulher a senhora 

Marlúcia Silva, que será homenageado pala SEMUD com o prémio Município Amigo da 

Mulher pelas ações realizadas através de sua pasta. O edil convidou as mulheres a se 

fazem presente na política e citou o caso dos vereadores que perderam os mandatos 

devido as candidaturas laranjas e diz que a mulher precisa fazer parte da política lançando 

de fato suas candidaturas. O vereador parabenizou a prefeita Juliana pela sua 

administração e elevar o nome de Mar Vermelho. E terminou seu pronunciamento 

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

cumprimentou a presidente e colegas vereadores e o povo em geral. O edil diz 

complementa as palavra o vereador Josué sobre a extinção do município pequenos, e diz 

que ao longo de seu manda já por várias vezes esse tema onde e diz quer não concorda e 

diz que grandes município enfrentam grandes problema em sua cidade e muitos município 

pequeno estão organizados como é caso de Mar Vermelho, e falou que esta PEC merece 

protesto contrários para que o congresso nacional possa refletir e não aprovar esta medida, 

e afirmou que o problema do país não está no município pequenos. E terminou seu 

pronunciamento agradecendo a atenção. Usou da palavra a vereadora presidente Goretti 

Souza, a mesma cumprimentou a todos. A vereadora falou sobre as falas dos colegas a 

respeito da extinção dos municípios, e diz que existe uma grande preocupação e pediu que 

todos devem se unir para requerer de seu represente no congresso nacional para que não 

aprove esta medida, e acredita que isso não irá acontecer.  A vereadora falou que os 

vereadores precisam está atentos e fiscalizar quando houver recenciamento pra que a 

contagem não seja prejudicada por no último censo presenciou recenseadores do 

município vizinho cegar até a barriguda contar a população e pediu para ficar atentos. A 

vereadora parabenizou a Secretária da Mulher Marlúcia Silva pelo prêmio merecido que irá 

receber pelas ações realizadas pela secretaria apoio, defesa e incentivo ao 

empoderamento feminino. E terminou seu pronunciamento agradecendo a atenção. 

Terminada o grande expediente a presidente passou para Ordem do Dia e após verificar 

quórum para deliberação autorizou a leitura das matérias: Parecer Favorável da Comissão 

de Justiça ao Projeto de Lei nº 006/2019, o qual dispõe sobre a Política Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, bem como reformula o Conselho de Direito da 

Criança e do Adolescente e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

criados pela Lei nº 267 de 17 de dezembro de 1993 e dá outras providências. Terminada a 

leitura e não havendo oradores para discussão a Presidente colocou em primeira e 

segunda votação o referido Parecer Favorável ao Projeto de Lei nº 006/2019 o qual foi 

aprovado em primeira e segunda votação por maioria qualificada. Em seguida a 

presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 006/2019 acompanhado de parecer 
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favorável aprovado, o qual foi o qual foi aprovado em primeira e segunda votação por 

maioria qualificada. Terminada votação o Projeto de Lei nº 006/2019 foi aprovado por 

maioria qualificada e será encaminhado para ser sancionado pelo Poder Executivo no 

prazo estabelecido pelo Regimento Interno. E não havendo nada mais a tratar em Nome de 

Deus a Presidenta 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, (06) 

seis dias de novembro de dois mil e dezenove (2019). 

Presidente: 

Secretário: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


