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ATA DA VIGÉSIMA QUARTA SESSÂO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 

14ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO-ALAGOAS. Aos 

quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove (2019) as treze 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 Florentino de Lima, José 

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 não havendo matéria para o grande expediente a presidente facultou a 

palavra e não havendo oradores a Presidente passou para a Ordem do Dia e após 

verificar quórum regimental autorizou a leitura do Projeto de Lei nº 005/2019 o qual estima 

a receita e fixa a despesa do Município de Mar Vermelho para o exercício financeiro de 

2020 e adota outras providências. Em seguida não havendo oradores pra primeira e 

segunda discussão, passou-se a primeira e segunda votação referido Projeto de Lei o 

qual foi aprovado por unanimidade os presentes. Na sequência a presidente apresentou as 

considerações finais. 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, (04) quatro    

dia de dezembro de dois mil e dezenove (2019). 
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