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

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

dias do mês de maio 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, Guilherme Berto do Nascimento, Josué Marcos da Silva Santos, 

José Florentino de Lima, Givaldo Pereira do Nascimento, José Gilvan de Amorim Silva, 

Manoel Mariano da Costa, 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 autorizou a leitura da Ata anterior a qual após lida foi considerada 

aprovada. Em seguida o presidente por 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 falou sobre o edital para realização 

da eleição para os membros do conselho tutelar de Mar Vermelho e avisou aos 

interessados e o mural da Câmara tem uma cópia para consulta. E esclareceu alguns 

pontos o edital que foram lhe questionados e diz que esta de acordo com Conanda.  O 

vereador apresentou uma indicação verbal solicitando do poder executivo cumprimento da 

Lei sancionada na gestão da refeita Quitéria Berto, que determinada a eleição entre os 

membro da comunidade escolar para diretor da unidade escolar e eu vai cobrar  

cumprimento desta lei assegurando o processe democrático na escolha dos diretores de 

rede municipal de ensino de Mar Vermelho. O vereador para encerrar seu pronunciamento 

parabenizou todas as mães e em especial a sua e desejou um feliz a todas as mães. E 

terminou agradecendo a atenção. Usou da palavra o vereador Gilvan Amorim, o mesmo 

cumprimentou a todos e desejou um feliz dia das mães para todas as mães. Terminou seu 

pronunciamento agradecendo a atenção. E não havendo oradores 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, 

(08) oito de maio de dois mil e dezenove (2019). 
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