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ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 15ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO-ALAGOAS. Aos 

quatorze dias do mês de abril de 2021, às dezenove horas, na Sede da Câmara localizada 

a Rua Coronel Álvaro Almeida, sem número, Centro, reuniram-se os Vereadores  em 

Sessão Ordinária sob a presidência do Vereador Jose Florentino de Lima, e como 

Secretária a Vereadora Rosângela da Silva, a qual fez a chamada dos Vereadores, 

estiveram presentes os seguintes: Givaldo Pereira do Nascimento, Guilherme Berto dos 

Santos, José Florentino de Lima, José Roldão de Souza, Larissa Oliveira Silva, Rosângela 

da Silva. Havendo número legal em nome de Deus a presidente declarou aberta a Sessão 

dando início o Grande Expediente foi proferido a leitura da seguinte matéria: Expediente 

do Poder Executivo: Projeto de Lei nº 005/2021, dispões a acerca do desmembramento e 

desafetação de bem público de uso especial e autoriza sua doação à Fazenda Pública do 

Estado de Alagoas para que promova a construção de creche; Expediente do Poder 

Legislativo: Requerimento nº 002/2021 do Vereador Zé Roldão, o qual requer o 

cumprimento da Lei 13.935/2019 para contratação dos serviços de psicologia e serviço 

social; Requerimento nº 002/2021 a vereadora Rosa do Lau, a qual requer o cumprimento 

do Regime Jurídico Único a concessão do adicional de insalubridade e periculosidade para 

os profissionais da saúde de Mar Vermelho; Indicação nº 004/2021 da vereadora Rosa do 

Lau a qual indica a contratação dos serviços médicos para UBS da Zona Urbana, 

ginecologista, mastologista e urologista. Terminada a leitura das matérias o presidente 

facultou a palavra. Usou da palavra a Vereadora Rosa do Lau, a mesma cumprimentou o 

presidente colegas vereadores e o povo de Mar Vermelho. A vereadora defendeu suas 

proposições e reforçou a importância do adicional de insalubridade e periculosidade para 

estes profissionais que antes mesma da pandemia já tinha esse direito garantido pela 

legislação e hoje com a pandemia o risco se torna maior.  A Vereadora defendeu também o 

funcionamento da ouvidoria da Secretária de Saúde e defendeu também a importância 

deste canal para melhoria na qualidade dos serviços de saúde. Rosa do Lau defendeu a 

contratação dos profissionais das especialidades em ginecologia, mastologia e urologia 

para UBS de Mar Vermelho.  Terminou seu pronunciamento agradecendo a atenção. Usou 

da palavra o vereador Zé Roldão, o mesmo cumprimentou o presidente colegas 

vereadores e povo de Mar Vermelho. O edil defendeu seu requerimento e reforçou sobre a 

importância de disponibilizar este serviço para rede municipal de ensino de Mar Vermelho 

que diante da pandemia esses profissionais ajudaria os alunos. O edil parabenizou a 

colega vereadora Rosa por pedir o adicional de insalubridade para os profissionais de 

saúde e diz que em especial os motoristas que levam diariamente os pacientes aos 

hospitais correndo maior risco. O vereador falou ainda sobre a situação da água e pediu 
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que fosse criada uma comissão para cobrar da CASAL providências e terminou seu 

pronunciamento agradecendo a atenção. Usou da palavra a vereadora Larissa Oliveira, a 

mesma cumprimentou o presidente colegas vereadores, povo e as pessoas que 

acompanham via redes sociais. A vereadora parabenizou os colegas vereadores Zé Roldão 

e Rosa do Lau por trazer temas tão oportunos e necessários. E defendeu o adicional para 

os profissionais da saúde bem como as demais indicações apresentadas pelos vereadores 

e pediu a sensibilidade do gestor pera avaliar e atender os pedidos. A vereadora falou 

também sobre a as cobranças dos consumidores da CASAL e que já estar um assunto 

chato, mas que previdências precisam ser tomadas e falou que a Casal como é empresa 

prestadora de serviço tem suas obrigações conforme o código de defesa do consumidor 

quanto a prestação de seus serviços prestado de qualidade e principalmente a agua 

consumida. E terminou seu pronunciamento agradecendo a atenção. Encerrada o grande 

expediente o Presidente após verificar quórum Regimental para deliberação declarou 

aberta a Ordem do dia e autorizou a leitura das matérias: Parecer conjunto favorável da 

Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento, Comissão de Obra e Serviço e 

Comissão de Educação ao Projeto de Lei nº 005/20221, o qual dispõe acerca do 

desmembramento e desafetação de bem público de uso especial e autoriza sua doação à 

Fazenda Pública de Estado de Alagoas para que promova a construção de creche. Não 

havendo oradores para discussão o referido parecer foi aprovado por (06) seis votos em 

primeira e segunda votação. Em seguida ainda na Ordem do Dia o presidente colocou 

em primeira e segunda votação o Projeto de Lei nº 005/2021, dispões a acerca do 

desmembramento e desafetação de bem público de uso especial e autoriza sua doação à 

Fazenda Pública do Estado de Alagoas para que promova a construção de creche 

devidamente acompanhado de parecer favorável a sua aprovação. O qual foi aprovado em 

primeira e segunda votação por (06) seis votos. Não havendo nada mais a tratar em 

Nome de Deus o Presidente declarou encerrada a Sessão da qual foi lavrada 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, (14) quatorze 

de abril de dois mil e vinte e um (2021). 
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