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

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

nove do mês de abril 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 Jose 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, José 

Florentino de Lima, José Roldão de Souza, Jorge Oliveira da Silva Júnior, Larissa Oliveira 

Silva, Paulo Romão da 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 foi proferido a leitura da seguinte matéria: Expediente do Poder 

Executivo: Ofício / PMMV/Gabinete do Prefeito nº 032/2021, o qual encaminha Balanço 

Geral do Exercício financeiro de 2020; Resposta ao Ofício nº 015/2021 sobre as indicações 

e requerimento apresentados pelo Vereadores: Rosa da Lau - PP, informa que o mês de 

maio irá iniciar contratação de profissionais de saúde de diversas especialidade e em breve 

encaminhará  Câmara  cronograma com as especialidades; ouvidoria do SUS será pauta 

para próxima reunião com a secretária de saúde; Vereador Zé Roldão – MDB, contratação 

de psicólogo e assistente social para educação municipal, informa que a secretaria de 

educação já conta com  serviço de terapeuta ocupacional. Resposta ao Ofício 010/2021, 

Vereadora Rosa do Lau – PP: Cestas básicas, informa que no momento só foi possível 

distribuir a pascoa, mas que está em planejamento a concessão mensal deste benefício; 

auxilio aluguel está em fase planejamento fazer a concessão; iluminação pública está em 

fase de planejamento para realizar a melhoria solicitada; Resposta ao Ofício 005 /2021obre 

indicações e requerimentos dos vereadores: Quitéria Berto - PP, ponto de ônibus entrada 

da cidade, informou que será recolocado pois da obra de urbanização do lado direito do 

pórtico; Rosa do Lau – PP, colocação de placa Serra da Mão Direita e região na entrada do 

Dr. Tel, informou que em breve será colocado. Publicação da folha de pagamento dos 

aposentados e pensionistas do Funprev breve será atualizada a página com a devida 

publicação. Zé Roldão – MDB abertura do banheiro público, informa que ainda segue com 

a mesma determinação aberto apenas nos dias de feira livre; Vereadora Larissa Oliveira – 

MDB redutores de velocidade para ruas, informou que já foram feitos levantamentos dos 

pontos a ser instalado e após conclusão da licitação será atendido; Ofício nº 21/2021 do 

FUNPREV o qual encaminha o balancete as receitas e despesas referentes novembro e 

dezembro de 2020. Expediente do Poder Legislativo: Projeto de Lei nº 002/2021 de 

autoria do Vereador José Roldão de Souza – MDB, o qual denomina trecho pavimentado 

na Zona Rural de Mar Vermelho/Ale e adota outras providências; Indicação nº 002/2021, 
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Vereador Jose Roldão – MDB, indica a instalação de (03) três quebra-molas para o 

calçamento do Sítio Boa Vista; Indicação nº 001/2021, Vereador Junior Gordinho – PP, 

indica realizar obra de pavimentação em calçamento para trada do Januário; Indicação nº 

005/2021, Vereadora Rosa do Lau – PP, recuo dos bancos da Praça Cristo, lixeiros para as 

praças da cidade e manutenção nos brinquedos a Praça Dep. Hermann Almeida; Indicação 

nº 006/2021, Bancada Progressista, indica a implantação da guarda-municipal de Mar 

Vermelho. Expediente Diversos: solicitação nº 02/2021, do Senhor Marivaldo Mota o qual 

solicita esta Câmara que busque unto ao Governador Renan Filho a construção de 

acostamento para AL110, Rodovia que liga Mar Vermelho a cidade de Viçosa. Terminada a 

leitura das matérias o presidente facultou a palavra. Usou da palavra o Vereador Givaldo 

Pereiro - MDB, o mesmo cumprimentou o presidente colegas vereadores e o povo de Mar 

Vermelho.  Edil cobrou do servidor da prefeitura responsável pela iluminação pública do 

município que cumpra com sua obrigação, pois estar ganhado para isso, e que como 

vereador defende povo que o elege, bem como colegas vereadores e não para defender o 

prefeito e que a mais de ano solicitou a colocação destas lâmpadas e não foi atendido.  

Vereador parabenizou a vereadora Rosa e diz que apoia e concorda com cestas básica e o 

auxílio aluguel porque as famílias precisam esta ajuda da prefeitura.  Falou também que 

apoia o vereador Zé Roldão no seu pedido para abrir o banheiro público e diz que é uma 

vergonha o banheiro fechado, porque se não poder contratar coloque os servidores efetivos 

para trabalhar no banheiro e falou que é uma crítica de todos os vereadores. E terminou 

seu pronunciamento. Usou da palavra a Vereadora Rosa do Lau - PP, a mesma 

cumprimentou presidente colegas vereadores o povo de Mar Vermelho e aqueles que nos 

acompanham pelo insta. A vereadora Rosa do Lau parabenizou o prefeito por responder as 

indicações desta casa informado que irá futuramente atender alguns pedidos. A vereadora 

parabenizou a Secretária de Educação Goretti Souza e os profissionais da educação pelo 

retorno das aulas de forma hibrida e ressaltou a importância este contato professor aluno 

para o bom aprendizado. E desejou um bom trabalho a todos da educação. A Vereadora 

defendeu suas indicações.  Cobrou do Prefeito e da secretaria de saúde colocar motorista 

sobre aviso porque não pode é o usuário ficar desassistido na ora da emergência, e falou 

que tem recurso para contratar. Cobrou a distribuição gratuita de álcool para população. E 

terminou seu pronunciamento. Usou da palavra vereador Zé Roldão - MDB, mesmo 

cumprimentou o presidente colegas vereadores e o povo de Mar Vermelho. Edil comunicou 

que esteve com o prefeito hoje e ele disse que iria reabrir o banheiro público. O vereador 

defendeu seu projeto de lei e diz que a ladeira vai receber nome de um homem e bem de 

uma família em e nossa cidade. E defendeu sua indicação sobre os quebra-molas e relatou 

que presenciou que um idoso quase ia sendo atropelado naquela via e reforçou que os 
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mesmos devem serem instalados urgentemente.  O edil falou sobre visita a CASAL e diz 

receberam várias informações de melhorias que serão feitas m breve pela empresa. O 

vereador parabenizou os trabalhadores pela passagem do dia do trabalhador. Terminou eu 

pronunciamento agradecendo a atenção. Usou da palavra a vereadora Larissa Oliveira - 

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

deu um boa noite especial a cerca de trinta e cinco pessoas que assiste a sessão pelo 

Instagram. A vereadora parabenizou os colegas vereadores por suas indicações, que são 

pertinentes e isso mostra que estamos cumprindo com o nosso papel de vereador. A 

vereadora agradeceu o prefeito por pagar as bolsas de estudos e diz que fala em nome dos 

bolsistas que foram contemplados. A vereadora fez a leitura de oficio a ser encaminhado 

para a casal subscrito por todos os vereadores desta Casa e pelo prefeito e vice-prefeito, 

reivindicando envio do plano de melhorias no fornecimento de água da cidade. A vereadora 

também parabenizou a secretária de educação ex-vereadora Goretti Souza e aos 

profissionais da educação pela volta as aulas e como já foi da pasta sabe dos desafios a 

serem enfrentados. Vereadora pediu desculpas pelo atraso hoje a reunião, o motivo que 

esteve Maceió no gabinete da Deputada Fátima Canuto onde for vários assuntos tratados e 

em breve novidades, e que a Deputado estendeu o convite não só aos vereadores do MD, 

bem como ao demais que o gabinete da parlamentar está de portas abertas para atender 

todos. A vereadora apresentou os pedidos feitos por cidadãos em sua rede social.  

Terminou seu pronunciamento. Usou da palavra o vereador Guilherme Berto - MDB, o 

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

parabenizou os colegas vereadores pelas inciativas das indicações, e falou que ao prefeito 

ele acha que já está ao bom passo responder as indicações e que só são quatro meses de 

administração e algumas reformas foram feitas nas escolas entre outras.  Vereador falou 

que sobre a instalação dos quebra-molas não pode ser feito de um dia para noite, é 

necessário pedir autorização departamento de estradas, por que se for instalado sem 

autorização, e caso uma pessoa se acidentar a prefeitura será responsabilizada, e 

parabenizou o prefeito pelo que está fazendo no município. E terminou seu 

pronunciamento. Usou da palavra o Vereador presidente José Florentino - MDB, o mesmo 

cumprimentou a todos. O edil parabenizou aos colegas pelas iniciativas das indicações. E 

falou também sobre o servidor a prefeitura responsável pela reposição de lâmpadas no 

município e mandou uma mensagem ao servidor e diz que ele funcionário do município, e 

se ele não estiver gostando o trabalho entregue. O senhor presidente transmitiu áudio o 

vice presidenta CASAL, o qual afirmou já foi licitado em meado de mês de maio será dada 

ordem de serviço para melhoria no abastecimento de água de Mar Vermelho. E terminou 

seu pronunciamento. Não havendo nada mais a tratar em Nome de Deus o Presidente 
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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, (29) vinte e nove de abril dois mil e vinte e 

um (2021). 
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Secretária: 
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