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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). 
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