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ATA DA DÉCIMA NONA SESSÂO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 14ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO-ALAGOAS. Aos vinte e 

três dias do mês de outubro de dois mil e dezenove (2019), às nove horas  na Sede da 

Câmara localizada a Rua Coronel Álvaro Almeida, sem número, Centro, reuniu-se os 

Vereadores em Sessão Ordinária sob a presidência da Vereadora Maria Goretti Germano 

de Souza, e como Secretário o Vereador Manoel Mariano da Costa, o qual fez a chamada 

dos Vereadores, presente os seguintes: Arnaldo Barbosa Pereira Junior, Givaldo Pereira do 

Nascimento, Guilherme Berto dos Santos, Josué Marcos da Silva Santos, Jose Florentino 

de Lima, Jose Gilvan de Amorim Silva, Manoel Mariano da Costa, Maria Goretti Germano 

de Souza e Quitéria Berto do Nascimento. Em seguida a Presidente declarou aberta 

Sessão Ordinária e iniciou o Grande Expediente e autorizou a leitura da Ata anterior que 

após lida foi considerada aprovada. Em seguida a presidenta autorizou a leitura das 

matérias para o Grande Expediente: Expediente do Poder Executivo: Convite da 

Secretaria de Políticas Públicas para mulher para II Chá Rosa que acontecerá no dia 24 de 

outubro às 15 horas no Teatro Municipal, que terá como palestrante sobre direito das 

mulheres Doutora Júlia Nunes. Expediente do Poder Legislativo: Projeto de Resolução 

nº 001/2019 o qual estima a receita (duodécimo) e fixa a despesa da Câmara Municipal de 

Mar Vermelho/AL para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. Terminada 

a leitura das matérias a presidenta facultou a palavra. Usou da palavra o Vereador Manoel 

Mariano, o mesmo cumprimentou a presidenta colegas vereadores e o povo de Mar 

Vermelho. O edil apresentou uma indicação a para prefeita Juliana solicitando a mesma 

que realiza um pedido oficial ao Governado do estado para melhoria no abastecimento de 

água de Mar Vermelho fornecida pela CASAL, visto quer os consumidores vem sofrendo 

com falta de água constante. O vereador parabenizou a presidenta Goretti Souza que a 

cada dia vem melhorando as condições as condições de trabalho nessa Casa de Lei. E 

terminou seu pronunciamento agradecendo a atenção. Usou da palavra o vereador Josué 

Marcos, o mesmo cumprimentou a presidenta e colegas vereadores e o povo de Mar 

Vermelho. O edil parabenizou os professores de Mar Vermelho pela passagem de seu dia 

no último dia quinze de outubro, e diz que o profissional importante pelo qual passa todas 

as outras profissionais. Parabenizou todas as crianças pela passagem de seu e dia de 

Nossa Senhora Aparecida que nos proteja e nos guie. O vereador falou sobre o outubro 

rosa e fez um alerta a todas as mulheres sobre a importância de se realizar os exames 

preventivos contra o câncer de mama e útero que se descoberto no início tem cura. O edil 

parabenizou a todos os médicos pela passagem do dia do médico que salva vidas. E 

terminou seu pronunciamento agradecendo a atenção. Usou da palavra a vereadora 

presidenta Goretti Souza, a mesma cumprimentou a todos e falou reforçando as palavra o 
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vereador Josué também parabeniza os professores que fazem a educação de Mar 

Vermelho e a eles expressar seu eterno parabéns e agradecimento, e que no ultimo dia 

quinze de outubro fizeram do seu dia um momento de comemorais. A vereadora reforçou o 

convite aos vereadores para prestigiarem o evento a ser realizado hoje na quadra 

poliesportiva para as crianças da rede municipal de ensino de Mar Vermelho. A vereadora 

também falou sobre o outubro rosa e diz que as mulheres devem realizar a prevenção o 

ano todo para que seja diagnosticado no início qualquer anomalia voltada par ao câncer de 

mama ou uterino. A presidenta parabenizou em nome da Drª Eliane e Drº Yury todos os 

médicos peal linda profissão e estes dois cuidam da saúde da população e conhecem o 

histórico médico da maioria dos pacientes da cidade. A presidenta respondeu ao vereador 

Manoel que a situação da falta de água é uma preocupação de todos. E pediu autorização 

ao vereador para seja feito essa solicitação pra reforçar em nome de todos os vereadores 

para CASAL reivindicando a melhoria no serviço aos consumidores de Mar Vermelho. E 

terminou seu pronunciamento. E não havendo nada mais a tratar em Nome de Deus a 

Presidenta 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, (23) vinte e 

três dias de outubro de dois mil e dezenove (2019). 
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