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

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

sete 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, Jorge Oliveira da Silva Junior, Larissa Oliveira 

Silva 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 não havendo 

matérias para o grande expediente o Presidente facultou a palavra. Usou da palavra o 

vereador Zé Roldão MDB, o mesmo cumprimentou o presidente colegas vereadores e o 

povo de Mar Vermelho. O edil agradeceu o Senador Collor por atender seu pedindo em 

consertar o sinal da TV Gazeta no município que vários meses estava for do ar. E terminou 

seu pronunciamento agradecendo a atenção.  Usou da palavra a vereadora Rosa do Lau 

– PP, a mesma cumprimentou o presidente legas vereadores e o povo de Mar Vermelho e 

a pessoas que acompanha pelo Instagram. Vereadora apresentou indicação verbal, 

indicando da secretaria de saúde acrescentar mais um dia de atendimento do serviço de 

fisioterapia no posto de saúde da zona urbana e rural para tender a demanda existente. A 

vereadora cobrou o atendimento de sua indicação sobre a concessão do auxílio aluguel as 

famílias carentes, e afirmou que já está na hora de conceder, visto que já existe uma lei 

bem como autorização orçamentária para esta despesa no orçamento 2021, e que só 

precisa fazer o levantamento das famílias que se enquadra no perfil de concessão, e 

cobrou também a distribuição de cestas básicas. Usou da palavra vereadora Larissa 

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

de Mar Vermelho que acompanha pelas redes sociais da Câmara. A vereadora diz que 

hoje é dia de agradece e que esteve com o prefeito falando sobre as indicações e diz que 

foram aceitas pelo prefeito, as suas indicações e dos demais colegas e fica feliz por isso. A 

vereadora diz que a indicação da vereadora Rosa foi atendida quanto aos atendimentos 

médicos de especialistas, que irão fazer revezamento durante o mês para realizar 

consultas no posto de saúde que já conta com o clinico geral. A vereadora apresentou uma 

resposta informal para indicação da vereadora Rosa sobre a liberação do FGTS, falou que 

procurou saber e foi informada que a listagem já nas mãos e as medidas para liberação 

estão sendo tomadas e que em breve será liberado para os beneficiários.  Terminou seu 
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pronunciamento agradecendo a atenção. Usou da palavra mais uma vez a vereadora Rosa 

do Lau – PP, a mesma usou da palavra para esclarecer que suas indicações não foram 

tendidas pelo Prefeito sobre o atendimento das especialidades médicas e ginecologia e 

mastologia e urologia. E solicitou que a secretaria municipal de saúde envie a esta casa um 

informe sobre as especialidades que estão sendo disponibilizadas ao povo de Mar 

Vermelho no posto de Saúde, para que esta casa tome conhecimento e possa informar 

cidadão que o procura. A vereadora também falou sobre resposta da vereadora Larissa 

sobre a liberação do FGTS, e falou que bom que estão está agindo para que aposentados 

possam sacar esse dinheiro, e afirmou que liberação estava sendo feito apenas para 

algumas pessoas da situação e isso não pode ocorrer. E terminou seu pronunciamento 

agradecendo a atenção. 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, (27) vinte e sete de maio de dois mil e 

vinte e um (2021). 
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