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

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO-ALAGOAS. Aos vinte e 

um 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, 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: 

Mensagem ao Projeto de Lei nº 010 /2021, autoriza o Município de Mar Vermelho/Ala 

participar do Consócio para o Desenvolvimento da Região do Ipanema – CONDRI, e dá 

outras providências. Expediente do Poder Legislativo: Requerimento nº 003 /2021, 

Vereadora Rosângela da Silva – PP, qual nos termos do Art. 31 da Lei Orgânica Municipal 

informações sobre o motivo da falta de medicamentos e distribuição gratuita ao usuário no 

Unidade Básica de Saúde da Zona Urbana e Rural, Requerimento nº 004 / 2021, 

Vereadora Rosângela da Silva – PP, pedido de Vista ao Projeto de Lei nº 010/2021. Em 

seguida o presidente informou e agradeceu a presença dos Moradores do Residencial 

Zenaura Virtuosa, os quais entregaram um abaixo assinado solicitado providências no 

abastecimento de água do Munícipio. Continuando o Presidente facultou a palavra a 

Senhora Aline representante dos consumidores de água o referido Residencial, a mesma 

saudou o presidente da e vereadores presentes. Senhora Aline falou sobre a insatisfação 

com os serviços prestado pela CASAL, em especial no Residencial Zenaura e diz que 

passa mais de vinte dias sem água nas torneiras, mas que a fatura chega todos os meses 

e os moradores estão decididos a não pagar as faturas da CASAL em quanto esse 

situação não for resolvida, e considera que os moradores deveria pagar apenas pelos dias 

de fornecimento.  Senhora Aline pediu o apoio da Câmara para levar esta reivindicação a 

Diretoria da Casal. E terminou agradecendo a atenção. Usou da palavra o Vereador Jose 

Roldão – MDB, o mesmo prestou apoio aos moradores esta causa.  Edil parabenizou os 

professores pala passagem do dia do professor. E terminou seu pronunciamento. Usou da 

palavra a Vereadora Rosa – PP, a mesma cumprimentou o presidente e colegas 

vereadora e também apresentou aos consumidores seu apoio que é justa a reivindicação e 

parabenizou os consumidores por se posicionou contra e cobrar seu direito. A vereadora 

falou que sente-se feliz em ver o resgate da Banda Fanfarra do Município. A parlamentar 
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defendeu seu requerimento e falou que o gestão precisa apresentar os motivos para essa 

falta de medicamentos no posto de saúde. E falou dessa forma a administração coloca o 

paciente em constrangimento em busca de medicamento, pedindo na porta do prefeito e 

vereadores, e aqueles que não tem coragem de pedir, deixa de ser tratado sua 

enfermidade, podendo assim agravar a situação por não poder comprar a medicação, pelo 

custo de vida alto que se vive hoje. A vereadora falou é importante disponibilizar consultas 

de especialista, mas se faz necessário disponibilizar remédios gratuitos. A vereadora 

apresentou indicação verbal, pedindo a implantação da Casa da Sopa em Mar Vermelho, e 

diz que presenciou que a Cidade de Pindoba já instalou sua casa da sopa, exemplo a ser 

seguindo pela administração, evitando que a equipe da Secretaria de Assistência Social 

leve nas residências as quentinhas. E parabenizou os professores e médicos pela 

passagem do seu dia. E terminou seu pronunciamento. Usou da palavra a vereadora 

Larissa Oliveira – MDB, a mesma cumprimentou o presidente colegas vereadores e o 

povo que acompanha pelo instagram. A Vereadora também como consumidora apoia esta 

causa, que como advogada procurou sobre o assunto e encontrou decisões judiciais sobre 

a matéria e também sobre o código de direito do consumidor que resguarda e diz que o 

serviço deve ser pago mediante serviço prestado conforme contrato de prestação de 

serviço de com qualidade, e que não é o caso exposto aqui e que vivenciamos há muito 

tempo em Mar Vermelho. E terminou seu pronunciamento agradecendo a atenção. Usou 

da palavra o Vereador Givaldo Pereira – MDB, o mesmo cumprimentou o presidente 

colegas vereadores e povo de Mar Vermelho. O edil também apresentou apoio aos 

consumidores da CASAL e diz que contem com ele pra buscar soluções. 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 presente. O edil 

também apoiou o pedido dos moradores sobre a CASAL, mas que não incentiva que não 

pague as faturas. O edil também falou que as estradas estão recebendo manutenção e que 

serão feitas em todas as estradas vicinais do município aos poucos. E terminou seu 

pronunciamento agradecendo a atenção. Usou da palavra o vereador Paulo Romão – PP, 

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

também apoiou a causa e diz que não é consumidor da Casal, mas tem sua família eu e 

vem sofrendo com a falta de água. E agradeceu ao prefeito por ter mandado a máquina 

fazer a estrada do cemitério Inácia Romão, e falou que o cemitério agora pertence a 

paroquia. E o edil parabenizou também a gestão por disponibilizar para todos as máquinas 

da prefeitura, coisa que não era feito pela administração anterior. E terminou agradecendo 

a atenção. Não havendo mais oradores o presidente falou aos consumidores presentes que 

levará ao conhecimento da Diretoria da Casal o abaixo assinada e que podem contar com 
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o apoio desta Casa. O presidente passou para ordem do dia e levou a plenário para 

votação o Requerimento nº 004/2021 do pedido de vista pela Vereadora Rosângela da 

Silva – PP, o qual foi acatado por unanimidade e o Projeto de Lei nº 010 /2021 será 

deliberado na próxima reunião. 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, (21) vinte e 

um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um (2021). 

Presidente: 

Secretária: 
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