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

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO-ALAGOAS. Aos 

dezessete dias do mês de junho 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 José Roldão de Souza, e como 

Secretária a Vereadora Larissa de Oliveira Silva, a qual fez a chamada dos Vereadores, 

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

Santos, José Roldão de Souza, Larissa Oliveira Silva, Paulo Romão da Silva, Quitéria 

Berto do Nascimento e Rosângela da Silva. Havendo número legal em nome de Deus a 

presidente declarou aberta a Sessão dando início o Grande Expediente o Presidente 

autorizou a leitura da Ata anterior que após lida foi considerada aprovada. Em seguida por 

não haver matérias para o Grande Expediente o presidente facultou a palavra. Usou da 

palavra o Vereador Givaldo Pereira - MDB o mesmo cumprimentou o presidente e 

colegas vereadores. O edil apresentou indicação verbal solicitando o envio a esta casa da 

relação com o nome dos bolsistas do PROFUTURO de nosso município. E terminou 

agradecendo a atenção. Usou da palavra vereadora Rosa do Lau – PP, a mesma 

cumprimentou o presidente em exercício vereador Zé Roldão, membros da Mesa e colegas 

vereadores. A vereadora cobrou a abertura das quadras para prática de esporte visto que o 

decreto estadual permite com até vinte e cinco pessoas. Cobrou mais uma vez a 

distribuição o álcool setenta pela secretaria de saúde. Cobrou também o envio da LDO 

2022 que já era para estar na Casa desde quinze de abril. Cobrou atualização do Portal 

pela atual gestão que já cinco meses de administração e não tem a devida publicidade e 

transparência na internet. A vereadora diz que foi informada que não sendo distribuído 

EPIS para técnicos da saúde na UBS da Zona Urbana. Terminou seu pronunciamento 

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

cumprimentou o presidente colegas vereadores e o povo de Mar Vermelho. A Vereadora 

diz que sua fala é para agradecer ao Prefeito André por ter atendido a sua indicação em 

colocar transporte para os alunos do sítio Mocos e fica feliz por isso. E terminou seu 

pronunciamento agradecendo a atenção. 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, (17) 

dezessete de junho de dois mil e vinte e um (2021). 
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