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ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 15ª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO-ALAGOAS. Aos dois 

dias do mês de setembro 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 Júnior, Larissa Oliveira 

Silva, Quitéria Berto do Nascimento, 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 008 /2021, qual autoriza a abertura de 

Crédito Especial ao Orçamento Vigente para fins que menciona e adota outras 

providências, (Gestão Integrada Transporte Escolar – Estadual); Mensagem ao Projeto de 

Lei nº 009 /2021, qual autoriza a abertura de Crédito Especial ao Orçamento Vigente para 

fins que menciona e adota outras providências (Fundeb complementação da União); 

Boletim Informativo da Secretaria Municipal de Saúde com as ações de e atendimentos de 

saúde as Unidade Básicas de Saúde do Município. Expediente do Poder Legislativo: 

Projeto de Resolução nº 001/2021 de autoria da Vereadora Rosângela da Silva – PP, o 

qual dispõe sobre a criação e denominação da galeria de mulheres vereadoras da Câmara 

de Mar Vermelho e adota outras providências; Projeto de Lei nº 003 /2021 do Vereador Zé 

Roldão – MDB o qual denomina a unidade básica de saúde da zona rural do Povoado 

Lameiro no Município de Mar Vermelho e adota outras providências; Parecer ao Projeto de 

Lei nº 006 /2021, do Poder Executivo, que dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA para 

2022/2025 do Município de Mar Vermelho; Parecer ao Projeto de Lei nº 008 /2021 do 

Poder Executivo Municipal dispõe sobre a abertura de crédito especial ao orçamento 

vigente para fins que menciona e dá outras providências. Parecer Conjunto favorável ao 

Projeto de Lei nº 009 /2021 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a Abertura de 

Crédito Especial ao Orçamento vigente para fins que menciona e dá outras providências. 

Terminada a leitura das matérias o presidente facultou a palavra. Usou da palavra a 

vereadora Rosângela Silva – PP, a mesma cumprimentou o presidente colegas vereadores 

e o povo de Mar Vermelho. A vereadora reforçou a justificativa para aprovação de seu 

projeto que cria a galeria feminina de mulheres vereadoras, que levará o nome da primeira 

mulher Vereadora de Mar Vermelho se fazendo uma homenagem póstuma a senhora 

Aurea Barbosa de Malo, uma mulher que teve grande importância no município. A 
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vereadora cobrou melhoria no serviço fornecimento de água realizado pelo caso pipa pela 

empresa CASAL para que a pessoa que vai levar água nas residências com o carro pipa 

leve escada para que a agua seja colocada na caixa de agua instalada principalmente nas 

residências de pessoas idosas ou que tenha problema de saúde e não possa subir em 

escadas par colocar a mangueira. A vereadora cobrou da presidência da Câmara a volta da 

transmissão das sessões plenárias pela rede oficial da casa. E terminou seu 

pronunciamento agradecendo atenção. Usou da palavra o vereador Jose Roldão - MDB o 

mesmo cumprimentou o presidente colegas vereadores e o povo de Mar Vermelho. E 

defendeu seu projeto de lei sobre a denominação do posto de saúde do povoado Lameiro 

com nome do ex-vereador Jose Amaro que tanto trabalhou pela sua comunidade e região. 

O edil cobrou mais uma vez a divulgação da faixa etária da vacina nas redes sociais da 

prefeitura. O edil agradeceu a Secretaria que lhe comunicou que será reaberta a academia 

da saúde incialmente para um grupo especifico como terapia e tratamento da obesidade.    

E terminou seu pronunciamento agradecendo a atenção. Usou da palavra o Vereador 

Junior Gordinho, o mesmo cumprimentou o presidente colegas vereadores e o povo de Mar 

Vermelho. O edil apresentou indicação verbal para que fosse feito reparos na estrada do 

Sítio do Meio, bem como a construção de pontes e bueiras no Sítio Veados. E terminou seu 

pronunciamento agradecendo a atenção. Usou da palavra o Vereador Guilherme Berto – 

MDB, o mesmo cumprimentou o presidente colegas vereadores e o povo de Mar Vermelho. 

O Vereador falou sobre a indicação do vereador Junior Gordinho, e falou que será feito 

reparos em todas s estradas vicinais, mas que a principal está sendo feita são mais fáceis 

de fazer e as outras precisa de um tempo mais estiado. E falou que no Sítio Vereados o 

engenheiro já acionado para fazer avaliação nos locais para fazer passagem molhada para 

resolver o problema. E terminou agradecendo a atenção. Usou a vereadora Larissa Oliveira 

– MDB, a mesma cumprimentou o presidente colegas vereadores e quem a assiste pela 

sua rede social. A Vereadora falou sobre as transmissões das reuniões pelas redes sociais 

e cobrou a volta que também tem recebido reclamações sobre a suspenção. E que 

continuará cobrando esse retorno e também pediu ao presidente que viabilize a 

transmissão também pela rádio local. A vereadora falou sobre o evento de encerramento 

do agosto lilás que não pode estar presente e já foi informa da foi um evento gigantesco. E 

que já parabenizou a vereadora Rosa do Lau por nos representar e como mulher não 

poderia deixar de abraçar essa causa. A vereadora fez menção a Lei de iniciativa da 

Deputada Fátima Canuto, que um instrumento que só vem a fortalecer o combate a 

violência doméstica. A vereadora Larissa concedeu um a parte a vereadora Rosa do Lau, a 

mesma usou a fala para reforçar a importância das transmissões das reuniões, e citou uma 

a tramitação de um projeto de lei na assembleia legislativa sobre a permissão das mulheres 
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alagoanas a escolha qual parto fazer e foi através da transmissão pela rede oficial da 

assembleia que tomei conhecimento do projeto. E terminou seu aparte agradecendo a 

vereadora Larissa pelo espaço. Retomando a fala a vereadora Larissa falou sobre a sua 

participação da Marcha a Brasília e que representou esta casa, que foi muito aprendizado 

para melhor legislar em prol do povo. E tentou dar total publicidade que foi bem recebido 

pelo Deputado Isnaldo Bulhões e os Senadores por Alagoas.  E que também foi recebido 

no gabinete do Senador Rodrigo Cunha que foi bem votado em Mar Vermelho sem nenhum 

grupo ter o apoiado. E ficou feliz que através de seu gabinete Mar Vermelho será 

contemplado com dois pontos de internet gratuito um ponto será instalado na Praça do 

Cristo e o outro ponto será estudado pela gestão para melhor ser usado.  Vereadora diz 

que apoia o projeto da vereadora Rosa pela galeria da mulher vereadora e também apoia o 

projeto do Vereador Jose Roldão pela justa homenagem ao ex-vereador Jose Amaro. E 

terminou agradecendo a atenção. Usou da palavra mais uma vez o Vereador Junior 

Gordinho, o mesmo agradeceu ao Senador Rodrigo Cunha pelos pontos de internet e dizer 

que o senador foi o mais votado no município e apoiado pelo grupo da oposição. E 

terminou agradecendo a atenção. Usou da palavra o Presidente Vereador Duda, o esmo 

cumprimentou a todos e parabenizou os vereadores Zé Roldão e Rosa do Lau pelas 

iniciativas dos projetos. E diz que as indicações serão dadas conhecimento ao prefeito. E 

encerrou o Grande Expediente e passou para Ordem do Dia, havendo quórum regimental 

para deliberação o Presidente autorizou a leitura das matérias da Ordem do Dia: Parecer 

Conjunto Favorável ao Projeto de Lei nº 006 /2021, do Poder Executivo, que dispõe sobre 

o Plano Plurianual – PPA para 2022/2025 do Município de Mar Vermelho; Parecer 

favorável ao Projeto de Lei nº 008 /2021 do Poder Executivo Municipal dispõe sobre a 

abertura de crédito especial ao orçamento vigente para fins que menciona e dá outras 

providências. Parecer Conjunto favorável ao Projeto de Lei nº 009 /2021 do Poder 

Executivo Municipal, que dispõe sobre a Abertura de Crédito Especial ao Orçamento 

vigente para fins que menciona e dá outras providências. Não havendo oradores para 

primeira e segunda discussão dos referidos pareceres, os mesmos foram Aprovados 

em primeira e segunda votação por (07) sete votos. Em seguida o presidente passou 

para primeira e segunda votação os seguintes projetos devidamente acompanhado de 

parecer favorável a aprovação: Projeto de Lei nº 006/2021 qual dispõe sobre o Plano 

Plurianual- PPA 2022/2025 para Município de Mar Vermelho, e estabelece outras 

providências; Projeto de Lei nº 008 /2021, qual autoriza a abertura de Crédito Especial ao 

Orçamento Vigente para fins que menciona e adota outras providências, (Gestão Integrada 

Transporte Escolar – Estadual); Projeto de Lei nº 009 /2021, qual autoriza a abertura de 

Crédito Especial ao Orçamento Vigente para fins que menciona e adota outras 
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providências (Fundeb complementação da União); Boletim Informativo da Secretaria 

Municipal de Saúde com as ações de e atendimentos de saúde as Unidade Básicas de 

Saúde do Município. Na sequência foram aprovados em primeira e segunda votação os 

projetos de autoria do poder Executivo Municipal: Projeto de Lei nº 006/2021, Projeto de 

Lei nº 008 /2021, Projeto de Lei nº 009 /2021, os quais serão encaminhados para sanção 

municipal conforme determina a Lei Orgânica Municipal. 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, (02) dois de setembro de dois mil e vinte e um (2021). 

Presidente: 

Secretária: 
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