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

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

dias do mês de outubro 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 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 Municipal: Ofício nº 046 /2021 /GAB/SMS encaminha prestação de 

contas da saúde I quadrimestre de 2021 e III quadrimestre de 2020, bem como solicita a 

realização audiência pública para apresentação e apreciação dos referidos relatórios. 

Ofício nº 103/2021 – FUNPREV, encaminha Balancetes das receitas e despesas referente 

de Janeiro a Agosto de 2021. Expediente do Poder Legislativo: Parecer Favorável da 

Comissão de Justiça ao Projeto de Lei nº 003/2021, autoria Ver Jose Roldão de Souza- 

MDB o qual faz denominação de Unidade Básica de Saúde no povoado Lameiro neste 

Município; Parecer Favorável ao Projeto de Resolução nº 001/2021, autoria da Vereadora 

Rosângela da Silva – PP, a qual cria a Galeria de Mulher Vereadora de Mar Vermelho. Não 

havendo mais matérias para o grande expediente o Presidente facultou a palavra. Usou 

palavra a Vereadora Rosângela da Silva – PP, a mesma cumprimentou o presidente 

colegas e povo de Mar Vermelho. A Vereadora apresentou seu apoio para as voltas das 

aulas no município e falou da importância do contato do aluno junto ao professor e que os 

cuidados devem ser mantidos com uso de máscara, álcool e distanciamento. A vereadora 

citou uma reunião que participou com prefeito e o representante do sindicato dos taxistas e 

o vereador Junior Gordinho e o senhor Romulo Marque, taxista que teve seu alvará 

negado, onde o prefeito informou que o negativa do alvará foi em virtude da Lei Municipal 

vigente que só permite liberar oito alvarás e por este motivo não podia liberar o alvará do 

senhor Romulo. A parlamentar parabenizou o senhor Neto Lins, ex-prefeito de Mar 

Vermelho, pela passagem do seu centenário de vida e desejou muita saúde junto a sua 

família. A Vereadora apresentou indicação verbal pedindo a presidência que solicite do 

gestor a aquisição de medicamentos de uso continuo na UBS, bem como a limpeza nas 

margens da AL Jose Aprígio Vilela. A parlamentar em seguida fez alguns agradecimentos: 

atendimento a sua indicação que foi melhoria da iluminação pública da Avenida Oscar 
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Fontes e da Praça do Cristo Redentor, ambas encontram-se totalmente com iluminação de 

lede. Agradeceu as gratificações que estar sendo pagas aos técnicos de enfermagem do 

município como incentivo ao desempenho da função. A vereadora apresentou o apoio ao 

projeto de senhor Zé Roldão que presta homenagem póstuma ao Ex-Vereador de mar 

Vermelho o senhor Zé Amaro. E pediu o voto favorável dos colegas para seu projeto de 

cria a galeria de vereadoras mulheres da Câmara, e falou que também presta homenagem 

póstuma a ex-vereadora deste município, e falou que em sua opinião as denominações 

vias e logradouros públicos deveria ser feita usando o nome da pessoa viva, pra que ela 

pudesse presenciar a homenagem e que essa legislação que proíbe deveria ser alterada 

para permitir esse tipo de homenagem. E terminou seu pronunciamento agradecendo a 

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

presidente colegas vereadores e o povo de Mar Vermelho. O vereador também 

parabenizou o ex-prefeito de Mar Vermelho, Neto Lins pelo seu centenário e afirmando os 

vários serviços prestados a nossa terra e desejo saúde e paz. O vereador apresentou 

pedido urgente de atendimento a sua indicação para instalação de quebra-molas no 

calçamento do Sítio Boa vista, visto que recentemente ocorreu um acidente que poderia ter 

sido fatal com motos que trafegavam em alta velocidade e colidiram. E se faz necessário 

medidas urgentes como forma de evitar acidentes. O parlamentar pediu também o apoio 

dos colegas para aprovar seu projeto de denominação do posto de saúde do povoado 

Lameiro. E terminou seu pronunciamento agradecendo a atenção. Usou da palavra a 

vereadora Larissa Oliveira – MDB, a mesma cumprimentou o presidente colegas 

vereadores e povo que acompanha pela sua rede social. A vereadora parabenizou os 

colegas vereadores Rosa do Lau e Zé Roldão per transmitir suas falas em suas redes 

sociais para que os eleitores tomem conhecimento das ações dos vereadores. Parabenizou 

os agentes de saúde pela passagem do seu dia. Parabenizou a gestão pelas ações do dia 

da criança por proporcionar um dia feliz e parabenizo o André pelo carinho com nossas 

crianças. A vereadora diz que se une a vereadora Rosa do Lau e também é uma defensora 

apoia a volta as aulas que sempre foi a favor que não tivesse demorando tanto tempo 

parado e que o índice tende a cair. E parabenizou o Secretário Jose Ailton pelas ações 

desenvolvida e volta dos grupos de convivência, e pelas entregas pontuais de cestas 

básica e enxovais as gestantes. Agradeceu a Deputada Fátima Canuto pela visita a nossa 

cidade e pelo presente deixado e que é uma luta das mulheres e que a deputada e uma 

defensora e idealizadora da rede feminina de cuidados no combate ao câncer de mama. E 

terminou seu pronunciamento agradecendo a atenção. Encerrado o grande expediente o 

Presidente após verificar quórum regimental para deliberação passou para Ordem do Dia 

e autorizou  a leitura das matérias: Parecer Favorável da Comissão de Justiça ao Projeto 



Estado de Alagoas 
CÂMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO 

 

 

37 

de Lei nº 003/2021, autoria Ver Jose Roldão de Souza- MDB o qual faz denominação de 

Unidade Básica de Saúde no povoado Lameiro neste Município; Parecer Favorável ao 

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

cria a Galeria de Mulher Vereadora de Mar Vermelho. Não havendo oradores para primeira 

e segunda discussão o presidente passou para votação. Os quais foram aprovados em 

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

votação dos referidos projetos: 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, 

acompanhado de parecer favorável; 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, acompanhado de parecer 

favorável. Os referidos projetos foram aprovados em primeira e segunda votação por 

(07) sete votos. Encerrada votação os projetos aprovados serão posteriormente 

encaminhados para sanção e promulgação. Não havendo oradores e nada mais havendo a 

tratar o presidente em Nome de Deus 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, (07) 

sete de outubro de dois mil e vinte e um (2021). 

Presidente: 

Secretária: 
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