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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 

15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO-ALAGOAS. Aos 

nove dias do mês de dezembro de 2021, às dezenove horas, na Sede da Câmara 

localizada a Rua Coronel Álvaro Almeida, sem número, Centro, reuniram-se os Vereadores  

em Sessão Ordinária sob a presidência do Vereador José Florentino de Lima, e como 

Secretária a Vereadora Larissa de Oliveira Silva, a qual fez a chamada dos Vereadores, 

estiveram presentes os seguintes: Givaldo Pereira do Nascimento, Guilherme Berto dos 

Santos, Jose Florentino de Lima, José Roldão de Souza,  Larissa Oliveira Silva, Quitéria 

Berto do Nascimento e Rosângela da Silva. Havendo número legal em nome de Deus a 

presidente declarou aberta a Sessão dando início o Grande Expediente o Presidente 

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: Mensagem ao Projeto de Lei nº 014 / 2021, o qual estima a receita e fixa a 

despesa do Município de Mar Vermelho para o exercício financeiro de 2022 e adota outras 

providências; Mensagem ao Projeto de Lei nº 015/2021, dispõe acerca do 

desmembramento e desafetação de bem púbico de uso especial e autoriza sua doação à 

fazenda pública do estado de alagoas para que promova a construção de creche. 

Expediente do Poder Legislativo: Indicações nºs. 001 e 002 /2021, indicam 

respectivamente organizar a numeração do imóveis no município e refazer as cabeceiras 

da ponte do saboeiro cobrar da empresa responsável pela pavimentação do calçamento da 

Ladeira Zé Fidiano. Requerimento nº 005 / 2021 da Vereadora Rosa do Lau – PP, a qual 

requer informações do FUNPREV sobre os motivos da demora na concessão de 

aposentadoria; Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 014 / 

2021, o qual estima a receita e fixa a despesa do Município de Mar Vermelho para o 

exercício financeiro de 2022 e adota outras providências favorável a sua aprovação. 

Parecer Conjunto da Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento, Obras e Serviço Público 

e Comissão de Educação ao Projeto de Lei nº 015/2021, dispõe acerca do 

desmembramento e desafetação de bem púbico de uso especial e autoriza sua doação à 

fazenda pública do estado de alagoas para que promova a construção de creche. 

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

vereador Jose Roldão – MDB, o mesmo cumprimentou o presidente e colegas vereadores 

e o povo de Mar Vermelho. O edil falou sobre o rateio dos professores e falou que o não se 

pode dar rateio, mas pediu a gestor que se tem dinheiro faça uma acordo com a classe e 

pague o décimo quarto, por que sabe que o prefeito não é obrigado a ratear, mas se tem 

dinheiro veja uma forma de conceder a classe esse direito. E terminou seu pronunciamento 

agradecendo a atenção. Usou da palavra a vereadora Rosado Lau – PP, a mesma 
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cumprimentou o presidente colegas vereadores e povo de Mar Vermelho que nos assiste 

pela rede social. A vereadora apresentou uma espécie de prestação de contas das 

indicações apresentadas e encaminhadas ao poder executivo e que até o momento não 

foram atendidas. Em seguida a vereadora falou sobre o projeto quinze do poder executivo, 

o qual revoga a doação de um terreno e faz a doação de outro terreno municipal para 

construção de creche. E falou que não seria contra visto que os recurso de custeio da obra 

será estadual onde será construída uma creche com uma melhor estrutura para atender as 

crianças. E que este terreno já foi usado para doação para famílias carentes par construção 

de casa popular e criou-se expectativas nas pessoas que anseiam por uma casa própria. E 

indicou ao prefeito que planeja construir casas habitacionais com recursos próprios. A 

vereadora falou sobre o rateio dos professores e pediu que a casa legislativa tenha uma 

assessoria jurídica independente da prefeitura. E terminou seu pronunciamento 

agradecendo atenção. Usou da palavra a Secretaria Municipal de Educação Goretti Souza, 

a mesma cumprimentou o presidente e vereadores. A senhora Secretária de Educação 

falou sobre os rateios e esclareceu que vem participando de várias reuniões neste sentido 

sobra a nova legislação do FUNDEB, e falou que a gestão não tem nenhuma objeção para 

conceder os direitos do professor, mas que estão esperando embasamento jurídico para 

conceder dentro da legalidade pelos órgãos competentes. E diz que está à disposição 

desta casa para qualquer esclarecimento. E se for possível conceder este ano qualquer 

vantagem será dada sem dúvida. E convidou os vereadores para participar do evento de 

formatura do ABC e conta com a presença de todos. E convidou ainda para o evento de 

natal a se realizar no sábado. E terminou seu pronunciamento agradecendo a atenção. 

Usou da palavra a Coordenadora da Creche Aline, a mesma cumprimentou o presidente e 

senhores vereadores. A senhora Alina diz que venho a esta casa para agradecer o apoio 

que recebeu do vereadores quando procurou a a casa para cobra providencias da e junto a 

Casal, no que diz respeito a falta de agua no Residencial Zenaura Virtuosa e melhorou o 

abastecimento e disse voltaria par agradecer. A senhora Alina parabenizou atuação dos 

vereadores que tem acompanhado as cobranças as reivindicações em favor da população 

e diz que se sente feliz e ver que Mar Vermelho está bem representado pelo vereadores. E 

terminou agradecendo a atenção. Usou da palavra o vereador Paulo Romão, o mesmo 

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

defendeu suas indicações e reforçou a importância de atender. E terminou seu 

pronunciamento agradecendo a atenção. Em seguida não havendo mais oradores o 

presidente encerrou o grande expediente e após verificar quórum regimental para 

deliberação passou para Ordem do Dia e autorizou a leitura das seguintes projetos: 

Projeto de Lei nº 014 / 2021, o qual estima a receita e fixa a despesa do Município de Mar 
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Vermelho para o exercício financeiro de 2022 e adota outras providências, acompanhado 

de parecer favorável à aprovação; Projeto de Lei nº 015/2021, dispõe acerca do 

desmembramento e desafetação de bem púbico de uso especial e autoriza sua doação à 

fazenda pública do estado de alagoas para que promova a construção de creche, 

acompanhado de parecer conjunto favorável à aprovação. Não havendo oradores para 

primeira e segunda discussão o presidente colocou em primeira e segunda votação e o 

Projeto de Lei nº 14 /2021 foi aprovado em primeira e segunda votação por (08) oito 

votos. Em seguida o Projeto de Lei nº 015 /2022, foi aprovado em primeira e segunda 

votação por unanimidade. Em seguida o presidente agradeceu aos colegas o apoio 

durante este ano e desejou um feliz natal e uma no novo repleto de realizações. E informou 

que a partir do próximo dia dezesseis conforme define a Lei Orgânica Municipal e 

Regimento Interno a Casa Legislativa entrará em recesso podendo ser convocada 

extraordinariamente conforme define a legislação. Não havendo oradores e nada mais 

havendo a tratar o presidente em Nome de Deus declarou encerrada a Sessão da qual foi 

lavrada 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, (09) nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um (2021). 
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Secretária: 
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