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ATA DA SEXTA SESSÂO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 14ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO-ALAGOAS. Aos dez 

dias do mês de Abril de 2019, 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 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, Guilherme Berto do Nascimento, Josué Marcos 

da Silva Santos, José Florentino de Lima, José Gilvan de Amorim Silva, Maria Goretti 

Germano de Souza e Quitéria Berto do Nascimento. Havendo número legal o presidente 

declarou aberta Sessão e deu início o Grande Expediente. E não havendo matérias o 

Presidente facultou a palavra. Usou da palavra o Vereador Josué Marcos, o mesmo 

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

parabenizou o professor Cristiano Lins por ter sido vitorioso no processo e foi nomeado 

gerente a 4ª Gerencias das escolas da rede estadual, e diz que se sente honrado em ver 

este amigo se destacando e que o Município só tem a agradecer. O Vereador Convidou os 

colegas pra participarem da missa dominical em agradecimento a conclusão da turma de 

bombeiro civil curso este sediado em Mar Vermelho e que se sente feliz e honrado em 

poder ter proporcionado esta formação aos jovens daqui, e agradeceu ao Mano Tatajuba 

que vendo a dificuldade de conseguir espaço para  ministrar o curso e cedeu o espaço e 

que graças a Deus esses alunos puderam concluir esse curso com êxito, e que após missa 

os certificado serão entregues na Câmara aos concluintes. E terminou seu pronunciamento 

agradecendo a atenção. Usou da Palavra a vereadora Goretti Souza, a mesma 

cumprimentou o presidente e colegas vereadores e o povo de Mar Vermelho. A vereadora 

também parabenizou o professor Cristiano Lins assumir a 4ª Gere em Viçosa e que a 

educação do Município o tem a ganhar. E parabenizou também os concluintes do curso de 

bombeiro civil e desejou sucesso profissional. E terminou seu pronunciamento agradecendo a 

atenção. E 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, (10) dez de abril de dois mil e dezenove (2019). 
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