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Presidente:   

Secretário: 

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

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

dias 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, Givaldo Pereira do Nascimento, 

Guilherme Berto dos Santos, Josué Marcos da Silva Santos, José Florentino de Lima, 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 Executivo: Mensagem ao Projeto de Lei nº 

005/2020, autoriza parcelamento de solo urbano, a doação de lotes urbanos e dá outras 

providências; Mensagem Projeto de Lei nº 007/2020, dispõe sobre a responsabilidade 

tributária da empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica. 

Mensagem ao Projeto de Lei nº 008/2020, Autoriza a abertura de crédito especial ao 

Orçamento vigente para fins que menciona e dá outras providências; Mensagem ao 

Projeto nº 009/2020, que institui o dia do evangélico em Mar Vermelho a ser comemorado 

dia 26 de março e adota outras providencias. Terminada a leitura das matérias a 

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

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

consumidores de água que está sendo formado uma comissão para cobrar da Casal 

soluções no problema no fornecimento de água da cidade e cobrar o retorno da bomba que 

foi instalada no poço artesiano cedido pela prefeitura para melhorar o abastecimento, onde 

foi retirada para manutenção e ficou sabendo que a mesma foi instalada em outro 

município deixando o nosso município nesse situação e que os consumidores estão sendo 

enganados e lesados por esta empresa e junto aos colegas que formarão a comissão ira 

cobra soluções para o problema. O edil defendeu também os projetos do poder executivo 

municipal e diz que em reunião com a Prefeita Juliana ela justificou os projetos. E falou 

ainda sobre o seu projeto apresentado a semana passada e reforço o pedido de apoio aos 

colegas para aprovação. E terminou seu pronunciamento agradecendo a atenção. Usou da 

palavra a Vereadora Presidente Goretti Souza, a mesma cumprimentou a todos. A 

presidente parabenizou o vereador Jó pelo seu pronunciamento. E falou sobre os projetos 
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apresentados e falou da importância da aprovação dos mesmos para o desenvolvimento do 

município. E falou que junto com os vereadores irá acompanhar de pertos para que os 

mesmos possam ser doados de forma justa. Convidou a todos pra prestigiarem as 

festividades de emancipação política de Mar Vermelho se realizar no dia 25 onde no início 

da semana várias atividades e esta Casa irá realizar Sessão Solene e na oportunidade 

serão entregues dois títulos de cidadão marvermelhense Juíza Ana Raquel e o Padre Ionas 

Bernardino  e serão homenageados por moção graduado em terapia ocupacional Francisco 

que um jovem  que foi bolsista o município e hoje já está contribuindo prestando seus 

serviço na educação e saúde no município e para encerrar com shows de Mano Walter, Biu 

do Piseiro e um Dj. E terminou seu pronunciamento agradecendo a atenção. E terminado o 

Grande Expediente a presidente passou para Ordem do Dia em seguida e após verificar 

quórum regimental para deliberação autorizou a leitura das matérias: Parecer ao Projeto 

de Lei nº 003/2020 de autoria do Vereador Josué Marcos da Silva Santos, o qual 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. Em seguida não havendo oradores para discursão a presidente colocou em 

primeira e segunda votação o referido parecer, o qual foi aprovado por (07) sete votos 

em primeira e segunda votação. Em seguida a presidente colocou em primeira e 

segunda votação o Projeto de Lei nº 003/2020 de autoria do Vereador Josué Marcos da 

Silva Santos, o qual 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, devidamente acompanhado de Parecer favorável aprovação, o qual 

foi aprovado por (07) sete votos em primeira e segunda votação o mesmo será 

encaminhado ao Poder Executivo ara ser sancionado. Não havendo 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, 

(11) onze de março de dois mil e vinte (2020). 
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