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

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

dias do mês de outubro 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 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, Jose Florentino de Lima, Jose 

Gilvan de Amorim Silva, 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 por não haver matérias para o Grande Expediente a palavra foi facultada. Usou 

da palavra a vereadora presidenta Goretti Souza, a mesma cumprimentou todos os 

vereadores e o povo de Mar Vermelho. A vereadora informou que no último sábado alunos 

da escola municipal Roldão Sampaio visitaram em Maceió a escola Espaço Educar na 

Ponta Verde onde estiveram presentes ao evento escritores que parabenizaram o nosso 

Município pela iniciativa e ver o desenvolvimento dos alunos e isso mostra a qualidade do 

ensino no município. E parabenizou a secretaria de educação Larissa Oliveira pelo seu 

trabalho e aos profissionais que fazem a educação em Mar Vermelho. A vereadora diz 

aproveita o espaço para convidar os vereadores e a população para prestigiarem Cultura 

no Calçadão a se realizar na sexta-feira, que neste mês se apresentará o cantor Walison 

Mycon, cantor que se apresentou com Michel Telô no festival de inverno deste ano, e 

também irá se apresentar a banda fanfarra da cidade de Pindoba, este evento vem sendo 

realizado todos os meses que além de proporcionar entretenimento gera renda. E terminou 

seu pronunciamento agradecendo a atenção. 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, (09) 

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