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

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

dezenove dias do mês de agosto 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, Larissa Oliveira Silva 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: Mensagem ao Projeto de Lei nº 

006/2021 qual dispõe sobre o Plano Plurianual- PPA 2022/2025 para Município de Mar 

Vermelho, e estabelece outras providências; Convite da Secretaria de Assistência Social 

para X Conferência Municipal de Assistência Social a se realizar o dia 24 de gosto de 2021 

no Teatro Municipal. Expediente do Poder Legislativo: Indicação nº 011/2021 da 

Vereadora Rosângela Silva – PP, a qual indica instalação de quebra-molas para as Ruas 

São Sebastião e Jerônimo Vaz Tenório. Terminada a leitura o presidente facultou a 

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

presidente colegas vereadores e o povo de Mar Vermelho. O edil cobrou a reabertura d 

academia da saúde com a colocação de professor de dança. Cobrou também a divulgação 

nas redes sociais da prefeitura a faixa etária de vacina da COVID19 no município para 

manter a população informada. O vereador parabenizou o prefeito pela contratação do Dr. 

Jadson cirurgião dentista que em a somar aos atendimentos a população e pediu que os 

atendimentos sejam estendidos para os sítios da zona rural eu ainda não tem.  E terminou 

seu pronunciamento agradecendo a atenção. Usou da palavra a Vereadora Rosa do Lau – 

PP, a mesma cumprimentou o presidente colegas vereadores e povo de Mar Vermelho. A 

vereadora agradeceu a Deus pelo retorno as atividades legislativas do segundo semestre. 

Rosa Silva defendeu sua indicação quanto a instalação de redutores de velocidade para as 

ruas da cidade. A parlamentar apresentou várias cobranças para gestão municipal: 

funcionamento da Ouvidoria do SUS no município, lixeiras para as praças das cidades, 

manutenção na estrutura da quadra poliesportiva Jose Cícero Mariano, alimentação do 

portal da transparência, a concessão de cestas básicas e auxilio aluguel.  Vereadora 

congratulou com a fala do colega ZE Roldão sobre a contração do Dr. Jadson e 

parabenizou a gestão por dar oportunidade aos filhos de Mar Vermelho. A vereadora 

também cobrou da gestão que pare negar carro as pessoas que já tem tratamento com 
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outros psiquiatras fora do município e pediu que esse apoio deve ser mantido pela 

secretaria. E 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 e agradeceu a presença da sua amiga que venho prestigiar. A 

vereadora diz se une aos pedidos dos colegas. E iniciou a fala parabenizando a sua mãe 

pela aniversario natalício. Agradeceu pelas obras que estão sendo realizada no sistema de 

abastecimento de agua no município, fruto de cobranças nesta casa.  A vereadora falou 

sobre o agosto lilás e falou sobre a Lei Maria da Penha e falou que ainda é insuficiente 

para dar proteção a mulher, convidou a Casa para participar do evento que a secretaria da 

mulher irá promover. E terminou seu pronunciamento agradecendo a atenção. Usou da 

palavra o vereador presidente Jose Florentino, o mesmo parabenizou os colegas pelas 

indicações e que irá levar ao conhecimento do gestor. E terminou agradecendo a atenção. 

Não havendo mais oradores e 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, (19) dezenove de agosto de dois mil e vinte e um 

(2021). 
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