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

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO-ALAGOAS. Ao primeiro 

dia do mês de julho 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 Junior, Larissa Oliveira 

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 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 nº 006 ao Projeto de Lei nº 006/2021, dispõe sobre o Plano 

Plurianual Anual – PPA 2022/2025 para o Município de Mar Vermelho, e estabelece outras 

providencias; Mensagem nº 007 ao Projeto de Lei nº 007/2021, dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias (LDO) para elaboração e execução do orçamento para o exercício financeiro 

de 2022, e dá outras providências. Expediente do Poder Legislativo: Indicação nº 003 

/2021 do Vereador Zé Roldão – MDB indica ampliação de sistema de monitoramento, 

realização de ações educativas e fiscalização para o descarte adequado do lixo e etc. 

Indicação nº 004/2021 do Vereador Zé Roldão – MDB, indica a reabertura da academia 

da saúde; Indicação nº 003/2021 do Vereador Junior Gordinha – PP, indica a aquisição 

e caminhão de coleta de lixo para o Município; Indicação nº 008/2021da Vereadora Rosa 

do Lau – PP, indica a instituir Plano de Cargos e Carreira – PCC para secretaria de saúde, 

administração e Assistência Social; Indicação nº 009/2021 da Vereadora Rosa do Lau – 

PP, indica reajuste salarial para profissionais da educação e saúde; Indicação nº 

010/2021, da Vereadora Rosa do Lau – PP, indica a disponibilização de caminhão e trator 

para escoamento da lavoura dos pequenos produtores de Mar Vermelho. Terminada a 

leitura o presidente facultou a palavra usou da palavra a Vereadora Rosa do Lau – PP, a 

mesma cumprimentou o presidente colegas e o povo de Mar Vermelho, e os que 

acompanham pelo Instagram. A vereadora defendeu suas indicações e reforçou sobre a 

importância de conceder reajustes aos profissionais da saúde e educação. E também falou 

sobrea importância de dar apoio aos produtores da agricultura familiar no escoamento de 

sua lavoura. Cobrou a iluminação pública para avenida e demais localidades. E terminou 

seu pronunciamento agradecendo a atenção. Usou da palavra o Vereador Zé Roldão – 

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

O edil defendeu suas indicações e reforçou dizendo que o monitoramento para as referidas 
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é para dar mais segurança aos moradores que sido incomodado por vândalos que chegam 

fazendo arruaça e com a câmara caso se verifique informa as autoridades competente. O 

vereador cobrou as ações de fiscalização na coleta de lixo e pediu que a caçamba passe 

pela estrada do Januário para fazer a coleta de lixo. E terminou seu pronunciamento 

agradecendo a atenção. Usou da palavra a Vereadora Larissa Oliveira, a mesma 

cumprimentou o presidente colegas vereadores e o povo que acompanha pelas redes 

sociais. A vereadora parabenizou os colegas vereadores pelas indicações e falou que 

como secretária essas ações educativas eram feitas nas escolas. A vereadora falou 

também sobre o monitoramento das Câmara que ficou sabendo que um imóvel na Rua 

Professor Jose Farias tentaram forçar a porta. A vereadora falou também que concorda 

com reabertura da academia da saúde com o profissional de educação física com todos os 

cuidados necessário. Vereadora apresentou indicação verbal pedindo retorno das 

consultas e atendimentos de saúde no Sitio Serra da Mão Direita que utilize a escola 

daquela comunidade para levar este atendimento ao povo daquele Sítio. E terminou seu 

pronunciamento agradecendo a atenção. Em seguida usou da palavra o vereador 

presidente Jose Florentino de Lima, o mesmo cumprimentou a todos. E parabenizou os 

vereadores pelas indicações e ai encaminhar ao prefeito e espera que que sejam 

atendidas. O Presidente comunicou que a Câmara continuará em atividade até aprovação 

do LDO para iniciar o recesso. E terminou agradecendo e desejando a todos uma boa 

noite. 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, (01) primeiro de julho de dois mil e vinte e um (2021). 
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