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

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

dias do mês de maio 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, Larissa Oliveira Silva, Paulo Romão da Silva 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 Legislativo: Indicação nº 002/2021 da Vereadora Larissa Oliveira – 

MDB a qual solicita a iluminação para Av Edler Lins; Indicação nº 004/2021 da Vereadora 

Larissa Oliveira – MDB, a qual indica manutenção da estrada de acesso a comunidade 

Padre Cícero; Indicação nº 005/2021 da Vereadora Larissa Oliveira – MDB, Viabilização de 

Coleta de Lixo para Faz. Flor da Serra; Indicação nº 002/2021 o Vereador Junior Gordinho 

– PP, a qual indica a construção e pontes para o Sítio Veados; Indicação nº 007/2021, a 

Vereadora Rosa do Lau – PP, a qual indica a reforma para igreja do Cemitério Municipal; 

Parecer da Comissão de Justiça, Obras e Serviço Público favorável ao Projeto de Lei nº 

002/2021 o qual denomina ladeira pavimentada na Zona Rural do Município. Terminada a 

leitura das matérias o presidente facultou a palavra. Sou da palavra a Vereadora Larissa 

Oliveira- MDB, a mesma cumprimentou o presidente e colegas vereadores e o povo de 

Mar Vermelho e o agente de saúde Zezinho pela presença. A vereadora defendeu sua 

indicação e reforçou a importância e se realizar estas medidas e apresentou também 

indicação verbal pedindo manutenção para estrada vicinal do Sítio Mocos. Larissa falou 

que ficou feliz em saber que os profissionais da educação serão vacinados e parabenizou o 

prefeito a secretária de saúde e educação pela iniciativa de estender vacina para estes 

servidores.  Terminou seu pronunciamento agradecendo. Usou da palavra a Vereadora 

Rosa do Lau - PP, a mesma cumprimentou o presidente colegas vereadores e o povo de 

Mar Vermelho e as que nos assiste pelo Instagram. A vereadora cobrou da gestão 

liberação do saque de FGTS para os aposentados do FUNPREV que tem esse benefício 

em sua conta e onde alguns poderão sacar e outros não e pediu que o prefeito resolva 

essa situação. A Vereadora falou sobre a situação do Funprev e cobrou da gestão atual 

medidas pera reestruturar o fundo de previdência municipal que identificou no balancete de 

dezembro de 2020 o saldo de apenas sessenta e oito mil reais. A vereadora defendeu sua 

indicação sobre a reformada igreja do cemitério. Cobrou mais uma vez distribuição gratuita 

de álcool setenta pela secretaria da saúde.  Terminou seu pronunciamento agradecendo a 



Estado de Alagoas 
CÂMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO 

 

 

19 

atenção. Sou da palavra o Vereador Zé Roldão - MDB, o mesmo cumprimentou o 

presidente colegas vereadores e o agente de saúde Zezinho presente a sessão. O 

vereador parabenizou o prefeito pelos equipamentos da saúde. E parabenizou também por 

atender seu pedido e reabriu os banheiros nos fins de semana. E cobrou da gestão a 

reativação do sinal da TV Gazeta no Município. Parabenizou o senhor Jose Gomes pelo 

seu aniversário natalício.  E terminou seu pronunciamento agradecendo a atenção. Usou 

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

colegas vereadores e deu as boas-vindas ao agente de saúde Zezinho. O edil falou sobre o 

funcionamento do banheiro público e diz que o mesmo deve está aberto todo os dias e não 

apenas fim de semana. O vereador falou também sobre a iluminação pública diz que o 

servidor deve estar atento para ver as localidades que faltam lâmpadas.  Falou que 

também apoia as indicações das vereadoras Larissa e Rosa.  Terminou seu 

pronunciamento agradecendo a atenção.   Encerrado o grande expediente o Presidente 

passou para a Ordem do Dia e após verificar quórum regimental ara deliberação autorizou 

a leitura das matérias da Ordem do dia: Parecer conjunto favorável da Comissão de 

Justiça, Comissão de Obra e Serviço e ao Projeto de Lei nº 002/2021, e autoria do 

Vereador Zé Roldão – MDB, o qual denomina trecho pavimentado na Zona Rural de Mar 

Vermelho/Ale e adota outras providências. Não havendo oradores para discussão o 

referido parecer foi aprovado por (06) seis votos em primeira e segunda votação. Em 

seguida ainda na Ordem do Dia o presidente colocou em primeira e segunda votação o 

Projeto de Lei nº 002/2021, e autoria do Vereador Zé Roldão – MDB, o qual denomina 

trecho pavimentado na Zona Rural de Mar Vermelho/Ale e adota outras providências 

devidamente acompanhado de parecer favorável a sua aprovação. O qual foi aprovado em 

primeira e segunda votação por (06) seis voto.  O qual será encaminhado para sanção 

conforme art. 49 da Lei Orgânica Municipal. Não havendo 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, (13) treze de 

maio de dois mil e vinte e um (2021). 
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