
Estado de Alagoas 
CÂMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO 

 

 

8 

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

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

sete dias do mês de maio 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: Givaldo Pereira do Nascimento, Guilherme Berto dos Santos, José 

Florentino de Lima, 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 011/2020 o qual altera 

a Lei nº 490/2013 e dá outras providencias. Em atendimento ao Decreto Estadual e 

recomendações da UVEAL e dos órgãos de saúde no combate a propagação do COVID19, 

fica suspenso uso da tribuna com o compartilhamento de microfone, e não havendo 

oradores a presidente passou para a Ordem do Dia e após verificar quórum regimental 

para deliberação autorizou a leitura das matérias da Ordem do Dia: Parecer favorável da 

Comissão de Justiça ao Projeto de Lei nº 011/2020 o qual altera a Lei nº 490/2013 e dá 

outras providencias. Em seguida por não haver oradores para primeira discursão a 

presidente colocou o Parecer Favorável ao Projeto de Lei acima mencionados em primeira 

votação, o qual foi aprovado por unanimidade dos presentes, prosseguindo a presidente 

colocou em primeira da votação os Projeto de Lei nº: 011 /2020 de autoria do Poder 

Executivo Municipal, o qual foi aprovado por unanimidade dos presentes, o mesmo será 

incluído na ordem do dia da próxima sessão ordinária, que será realizada logo após o 

término desta. 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, (18) dezoito 

de março de dois mil e vinte (2020). 
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