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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 

15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO-ALAGOAS. Ao oito 

dias do mês de julho 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 Florentino de Lima, 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, Jose 

Florentino de Lima, José Roldão de Souza, Jorge Oliveira da Silva Junior, Larissa Oliveira 

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 foi proferida a leitura das matérias para o Grande Expediente: Expediente do 

Poder Executivo: Ofício nº 032/2021 da Secretária Municipal de Educação em resposta ao 

Ofício nº 028/2021/GP e encaminha relação dos estudantes beneficiados com a bolsa do 

PROFUTURO; Resposta ao Ofício nº 027/2021 da Câmara Municipal, no qual o Prefeito 

André responde as indicações dos Vereadores: ; Resposta ao Ofício nº 020/2021 da 

Câmara Municipal, no qual o prefeito André responde as indicações dos Vereadores. 

Expediente do Poder Legislativo: Parecer Conjunto favorável das Comissões de Justiça, 

Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 007 /2021, o qual dispõe sobre as Diretrizes 

Orçamentárias para Exercício Financeiro de 2022. Encerrado o grande expediente o 

presidente facultou a palavra. Usou da palavra a vereadora Rosa do Lau – PP, a mesma 

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

que usa a tribuna para falar sobre a resposta do Prefeito a respeito de sua indicação diz 

que os reajuste aos servidores pode ser dado valor da inflação, a exemplo do governo do 

estado que concedeu reajuste a todos os servidores do estado e que se estivesse ferindo a 

lei citada pelo gestor o TCEAL já teria cancelado o reajuste e que o prefeito basta ter um 

pouco de sensibilidade para tomar tal medida. Rosa do Lau cobrou o envio a esta casa do 

relatório com cronograma dos atendimentos médico de algumas especialidades que estão 

sendo disponibilizados na unidade de saúde do município. A vereadora cobrou também o 

envio a esta casa dos balancetes das despesas de janeiro a maio de 2021 bem como a 

publicação dos mesmo no portal da transparência. A vereadora apresentou uma indicação 

verbal indicando a inclusão do município no CONISUL como o objetivo de otimizar 

aquisição de material de consumo e atendimentos de médicos e laboratoriais para 

população marvermelhense. E seguida encerrou seu pronunciamento agradecendo a 

atenção. Usou da palavra o Vereador Zé Roldão – MDB, o mesmo cumprimentou o 

presidente colegas vereadores e o povo de Mar Vermelho. O edil diz que agradece as 
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respostas do Prefeito sobre as indicações atendidas e que todos aguardam o atendimento 

das demais indicações. O Vereador cobrou a Secretaria a divulgação clara sobre a faixa 

etária que está sendo público da vacina da COVID19, visto quer algumas pessoas tem 

vindo tomar a vacina e não é aplicado e outras pessoas de faixa etária menor é vacinado. E 

pediu divulgação nas redes sociais terminou seu pronunciamento. Usou da palavra a 

vereadora Larissa Oliveira, a mesma cumprimentou o presidente e colegas vereadores. A 

vereadora agradecer as indicações que foram atendidas. E aproveita para informar que 

presentou uma indicação pessoalmente ao prefeito e ele lhe informou que já é plano 

transformar o prédio da escola desativada do Sítio Canadá em uma UBS e com isso a 

população daquela localidade será beneficiada com os atendimentos de saúde, mais perto 

evitando o deslocamento até a cidade. A vereadora diz que aproveita para registrar uma 

conquista desta casa, que foi o envio da relação dos estudantes comtemplados pelo 

PROFUTURO. A vereadora diz que é importante reconhecer o trabalho realizado e 

aproveita para parabenizar a atuação dos secretários municipais e em especial o secretário 

de Turismo ex-vereador Josué Marcos que vem desempenhado um ótimo trabalho na sua 

pasta no desenvolvimento do turismo local, onde nosso município. A vereadora diz que de 

forma informal responde a vereadora Rosa do Lau, sobre os atendimentos de saúde e falou 

que estão ofertados no posto de saúde, especialidades de psiquiatria, ginecologia e que 

este será estendido para o posto de saúde do Lameiro. E terminou seu pronunciamento 

agradecendo a atenção. Em seguida o Presidente assou 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 e Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei 

nº 007/2021 o qual dispõe sobreas diretrizes orçamentarias (LDO) para elaboração e 

execução do orçamento para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências. Em 

seguida por não haver oradores para primeira e segunda discursão a presidente colocou 

o Parecer Favorável ao Projeto de Lei acima mencionados em primeira e segunda 

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

colocou em primeira votação o Projeto de Lei nº: 007 /2021 de autoria do Poder Executivo 

Municipal, o qual foi aprovado por unanimidade dos presentes. 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, (08) 

primeiro de julho de dois mil e vinte e um (2021). 
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