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ATA DA SEGUNDA SESSÂO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 14ª 

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

dias a do mês de março de 2020, 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, Guilherme Berto dos Santos, Josué 

Marcos da Silva Santos, Jose Gilvan de Amorim Silva, Manoel Mariano da Costa Maria 

Goretti Germano de Souza e Quitéria Berto do Nascimento. Havendo número legal em 

nome de Deus a presidente declarou aberta a Sessão dando início o Grande Expediente, 

autorizou a leitura da Ata anterior que após lida foi considerada aprovada. Em seguida foi 

proferida a leitura da seguinte matéria: Expediente do Poder Legislativo: Projeto de Lei 

nº 003/2020 de autoria do vereador Josué Marcos da Silva Santos, que dispõe sobre a 

proibição de cobrança de “Taxa” de religação de água no Município de Mar Vermelho, em 

caso de corte de fornecimento por falta de pagamento e da outras providências. Terminada 

a leitura das matérias a Presidente facultou a palavra. Usou da palavra o Vereador Josué 

Marcos, o mesmo cumprimentou o presidente e colegas vereadores. O edil usa a tribuna 

para defender seu projeto de sua autoria e pedir o apoio dos colegas para aprovação, visto 

que é necessário realizar essa proibição, existe a falta e água onde a Casal penas quer 

arrecadar e nem ao menos fazer manutenção na barragem que está precisando de limpeza 

quer q a prefeitura realize a limpeza. O vereador pediu a presidência que marque uma 

audiência com o diretor da Casal para reivindicar soluções dos problemas de 

abastecimento. O vereador falou sobre associação dos deficientes que está sendo criado 

no município, e pediu a gestão que doe um terreno pra construção da Seda da Associação 

dos Deficientes no município. O edil aproveitou para parabenizar as mulheres pela 

passagem do dia internacional da mulher, nome de sua esposa Jessica e sua mãe Josefa a 

todas as mulheres pelo grande papel desempenhado a sociedade. O edil terminou seu 

pronunciamento agradecendo a atenção. Usou da palavra a vereadora presidente Goretti 

Souza, a cumprimentou a todos. E falou ao vereador Jó eu sua proposta será acolhida 

pelos colegas. E parabenizou também todas as mulheres de diversos segmentos pelo 

papel a importante que com brilhantismo classe feminina desempenham na sociedade. E 

terminou seu pronunciamento agradecendo a atenção. 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, (04) quatro de março de dois mil e vinte (2020). 
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