
Estado de Alagoas 
CÂMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO 

 

 

22 

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). 
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