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

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

vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezenove (2019) as 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, Josué Marcos da Silva Santos, Jose Florentino de Lima, 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. Expediente do Poder 

Legislativo: Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Mar 

Vermelho sobre a Prestação de Contas do exercício financeiro de 2005, favorável ao 

Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2019 o qual dispõe sobre a APROVAÇÃO das contas 

do Poder Executivo do Município de Mar Vermelho exercício financeiro de 2005 e REJEITA 

o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas – TCEAL.  Terminada a 

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

Marcos, o mesmo cumprimentou a presidente, colegas vereadores procurador o Município 

Doutor Henrique e Assessora Jurídica da Casa Laysa Oliveira e demais pessoas 

presentes. O edil diz que hoje irão apreciar o parecer prévio do tribunal de contas do 

estado de Alagoas sobre as contas do Município do exercício financeiro de 2005 e diz que 

que votarão contra o parecer prévio visto que muitas vezes o órgão de fiscalização analisa 

de forma técnica, e como esta Casa tem a prerrogativa de aprovar ou não o referido 

parecer entendeu que como não houve danos ao erário público municipal a comissão 

decidiu por aprovar as contas de 2005 e reprovar o parecer prévio do TCEAL. O edil falou 

sobre o dia da consciência negra e parabenizou a presidente Goretti por respeitar este dia 

e transferir a reunião para o dia de hoje, e diz que um dia importante para o nosso país que 

reconheceu a importância de ter consciência de que todos são iguais perante Deus e 

temos o mesmo sague e possamos aprender a respeitar um aos outros pra vivermos em 

paz e harmonia. O vereador falou sobre seu projeto, que tem por objetivo homenagear 

personalidade de nossa terra onde já homenageou o senhor Zé Gomes que a anos presta 

grandes serviço de comunicação. E recentemente também homenageou a professora 

Marluce Veríssimo e seu esposo Joaquim Veríssimo poeta reconhecido. E terminou seu 

pronunciamento agradecendo a atenção. Terminada a leitura e não havendo mais oradores 

a presidente após verificar quórum para deliberação passou para Ordem do Dia e nos 
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termos do Arts. 296, 297, 298, 299 e Regimento Interno foi realizada a votação secreta do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2019 o qual dispõe sobre a APROVAÇÃO das 

contas do Poder Executivo do Município de Mar Vermelho exercício financeiro de 2005 e 

REJEITA o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas – TCEAL, 

acompanhado de Parecer Favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Em seguida a 

presidente após escrutínio proclamou o resultado da votação: APROVADO POR (07) 

SETE VOTOS o Projeto De Decreto Legislativo nº 001/2019 o qual dispõe sobre a 

APROVAÇÃO das contas do Poder Executivo do Município de Mar Vermelho exercício 

financeiro de 2005 e REJEITA o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de 

Alagoas – TCEAL, acompanhado de Parecer Favorável da Comissão de Finanças e 

Orçamento.  Proclamado o resultado da votação a Presidente promulgou o Decreto 

Legislativo nº 163/2019 o qual dispõe sobre a APROVAÇÃO das contas do Poder 

Executivo do Município de Mar Vermelho exercício financeiro de 2005 e REJEITA o 

Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas – TCEAL, terminado este 

processo será encaminhado cópia do mesmo para o Tribunal de Contas do Estado de 

Alagoas – TCEAL. 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, (21) vinte e 

um dia de novembro de dois mil e dezenove (2019). 

Presidente: 

Secretário: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


