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ATA DA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 15ª 

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

cinco dias do mês de novembro 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 de Oliveira da Silva Junior,  

Larissa Oliveira Silva, Rosângela da Silva e Quitéria Berto do Nascimento. 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 011 / 2021, 

o qual dispõe sobre a concessão de benefícios no âmbito da Secretaria municipal de 

Assistência Social e dá outras providências; Mensagem ao Projeto de Lei nº 012 / 2021, o 

qual dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS 

e institui o Conselho-Gestor do FMHIS – CGFMHIS e dá outras providências; Mensagem 

ao Projeto de Lei nº 013 / 2021, o qual dispõe sobre a abertura de Crédito Especial ao 

Orçamento vigente para fins que menciona e adota outras providências. Expediente do 

Poder Legislativo: Indicação nº 005 /2021, autor Vereador José Roldão de Souza – MDB, 

indica a instalação do momento da imagem da Padroeira de Mar Vermelho, Nossa Senhora 

da Conceição; Projeto de Lei nº 004/ 2021, autoria Vereadora Larissa Oliveira- MDB, 

dispõe sobre a distribuições de absorventes higiênico em espaços público; Indicação nº 

006/2021, autoria Vereadora Larissa de Oliveira – MDB, indica a instituir o resgate com 

obrigatoriedade da execução semanalmente nas escolas da rede municipal de ensino; 

Indicação nº 007/2021, autora Vereadora Larissa de Oliveira – MDB, indica abertura de 

acesso e iluminação na Comunidade Padre Cícero; Indicação nº 008 / 2021, autoria 

Vereadora Larissa de Oliveira – MDB, indica manutenção da estrada e iluminação  Sítio 

Mocó. Indicação nº 009 /2021, iluminação do lava jato municipal, Indicação nº 010 /2021, 

autoria Vereadora Larissa Oliveira – MDB, indica manutenção da garagem/deposito da 

prefeitura da Rua Major Canuto; Parecer Conjunto Comissões de Justiça e Finanças e 

Orçamento favorável ao Projeto de Lei nº 011 / 2021 do Poder Executivo Municipal; 

Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e Finanças e Orçamento, favorável ao Projeto 

de Lei nº 012 / 2021 do Poder Executivo Municipal; Parecer Conjunto Comissões de Justiça 

e Finanças e Orçamento, favorável ao Projeto de Lei nº 013 / 2021 do Poder Executivo 

Municipal. Expediente Diversos: Convite da Comunidade Nossa Senhora da Conceição 
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para festa da Padroeira de Mar Vermelho a se realizar no período de 28 de novembro a 

oito de dezembro. Encerrada o Grande Expediente o presidente facultou a palavra. Usou 

da palavra a Vereadora Rosa do Lau – PP, a mesmo cumprimentou o presidente colegas 

vereadores e povo de Mar Vermelho o que acompanha pela seu instagram. A vereadora 

parabenizou o amigo Isaac Macedo pela realização da vigésima sexta vaquejada do 

parque Jose de Almeida, agradeceu o apoio da prefeitura ao evento. A vereadora 

agradeceu ao prefeito por atender suas indicações sobre o auxílio aluguel e cestas básicas. 

A vereadora defendeu a aprovação dos projetos do Poder Executivo municipal. Apresentou 

apoio as indicações dos colegas vereadores. E falou que também concorda com o projeto 

de lei de distribuição gratuita de absorvente. A vereadora cobrou mais uma vez a resolução 

do problema da falta de medicamento no posto de saúde que há quase quinze dias foi 

informada que iria buscar o medicamento direto na empresa para agilizar e atender a 

demanda. E terminou agradecendo a atenção. Usou da palavra o vereadora Givaldo 

Pereira – MDB, o mesmo cumprimentou o presidente e colegas vereadores e o povo de 

Mar Vermelho. O vereador criticou mais uma vez a empresa CASAL pelo falta de água nas 

residências e pediu que o presidente da Casal tenha bom senso e resolver a situação da 

falta de água, e falou que é uma falta de respeito com a população que não tem água e 

suas torneiras e empresa ainda manda corte de água sem fornecer. E terminou seu 

pronunciamento agradecendo a atenção. Usou da palavra o Vereador Jose Roldão – MDB, 

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

parabenizou o prefeito pelos projetos apresentados nesta Casa que só vem a beneficiar as 

famílias carentes e diz alguns podem achar pouco a ajuda, mas pra quem não tem é um 

grande ajuda. O vereador defendeu sua indicação citando exemplo de cidades que 

possuem monumentos de imagem de santos. E terminou seu pronunciamento 

agradecendo a atenção. Usou da palavra a vereadora Larissa de Oliveira, a mesma 

cumprimentou o presidente colegas vereadores e o pessoas que acompanham pela sua 

rede social. A vereadora defendeu suas indicações e especial quanto a execução do Hino 

semanalmente nas escolas da rede municipal de ensino com o objetivo de incentivar desde 

cedo o amor à pátria. E defendeu também o projeto de lei de sua autoria sobre a 

distribuições de absorventes em espaços público. A vereadora parabenizou o colega 

vereador Zé Roldão e agradeceu pelo olhar atento e a comunidade católica agradece, a 

inciativa de sua indicação visto este mês é o mês dos festejos de nossa padroeira. A 

vereadora também apoio a vereadora Rosa pela cobrança dos medicamentos de 

distribuição gratuita no posto de saúde. E terminou agradecendo a atenção. Encerrada o 

grande expediente o presidente passou para Ordem do dia após verificar quórum 

regimental para deliberação, e autorizou a leitura dos seguinte projetos: Projeto de Lei nº 
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011 / 2021, o qual dispõe sobre a concessão de benefícios no âmbito da Secretaria 

municipal de Assistência Social e dá outras providências, acompanhado de parecer 

favorável; Projeto de Lei nº 012 / 2021, o qual dispõe sobre a criação do Fundo Municipal 

de Habitação de Interesse Social – FMHIS e institui o Conselho-Gestor do FMHIS – 

CGFMHIS e dá outras providências, acompanhado de parecer favorável; Projeto de Lei nº 

013 / 2021, o qual dispõe sobre a abertura de Crédito Especial ao Orçamento vigente para 

fins que menciona e adota outras providências, acompanhado de parecer favorável. Não 

havendo oradores para primeira e segunda discussão os projetos acima mencionado foram 

colocados em primeira e segunda votação. Aprovados por oito votos os seguinte 

projetos: Projeto de Lei nº 011 / 2021, o qual dispõe sobre a concessão de benefícios no 

âmbito da Secretaria municipal de Assistência Social e dá outras providências, 

acompanhado de parecer favorável; Projeto de Lei nº 012 / 2021, o qual dispõe sobre a 

criação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS e institui o 

Conselho-Gestor do FMHIS – CGFMHIS e dá outras providências, acompanhado de 

parecer favorável; Projeto de Lei nº 013 / 2021, o qual dispõe sobre a abertura de Crédito 

Especial ao Orçamento vigente para fins que menciona e adota outras providências, 

acompanhado de parecer favorável. Terminada votação os projetos devidamente 

aprovados serão encaminhado ao Poder Executivo para sanção municipal dentro do prazo 

conforme define a art. 49 da Lei Orgânica Municipal. 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, (25) vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um (2021). 

Presidente: 

Secretária: 
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