
01 roUN/04„, 

 

 

TRANSPARÊNCIA A SERVIÇO DO POVO 

Ata da décima reunião da Sessão Ordinária da  

Camara  Municipal de Poço das Trincheiras- AL, no 
primeiro período legislativo da décima sexta 
legislatura. 

Aos vinte um dias do mês de maio de dois mil e vinte um, a hora regimental, reuniram-

se os Vereadores deste município, sob a Presidência do Vereador José  Cicero  Madeiro 
Júnior com secretaria do Vereador José Renalvo Martins Caçula, a pedido do 
Presidente o Primero Secretário Interino fez a chamada, onde responderam além dos 
supras citados os seguintes presentes: Antônio Rafael Ferreira Ramos, Elisvfinio Alves 
da Silva, Janaani Silva Viana, João Alves da Silva, José Orlando Vieira Martins e 
Renilmary Alencar Correia da Silva. Teve falta justificada a Vereadora. Vilma Lima 
Cirilo. Havendo número legal o Presidente iniciou a sessão e pediu a leitura da ata da 
sessão anterior, após ser lida, foi votada, aprovada por unanimidade e publicada em 
sessão. Do Expediente constou o Projeto de Lei de número 08/2021 que "AUTORIZA 
0 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS-AL A DOAR 
IMÓVEL URBANO PARA 0 ESTADO DE- ALAGOAS E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.", também constaram os requerimentos de números doze e treze de 
dois mil e vinte um de autoria da Vereadora Renilmary Alencar. Findo a leitura o 
Presidente deu inicio ao Pequeno Expediente passando a palavra para o Vereador 
Antônio Rafael que desejou urna boa tarde a todos em nome do Presidente  Junior  
madeiro e deu inicio dizendo estar feliz pelo projeto apresentado nesse expediente e 
considera o mesmo de alta relevância, elogiou a gestão em vários aspectos e disse virem 
por ai várias obras para o nosso município. Disse ter conversado com responsável pela 
iluminação pública sobre a reposição das lâmpadas do Povoado Várzea de Dona Joana, 
entre outros pedidos de melhorias em todo o município. Fez uso da palavra a Vereadora 
Janaani de Tete que desejou urna boa tarde a todos e comentou sobre as casas 
FUNASA pedindo que a gestão comece a construção, disse a vereadora que se não 
poderem construir todas de uma vez, construam uma e depois outras, o importante é que 
comecem. Pediu a Prefeitura que contrate mais tratores para suprir toda demanda que 
nosso município exige  corn  os cortes de terras. Comentou sobre um  video  eu que um 
funcionário gravou dizendo que a Vereadora Janaani de Tete estava filmando os tratores 
para impedir o trabalho dos mesmos, em resposta a vereadora disse esta viajando nesse 



02  

dia e disse que o conteúdo do  video  é falso, o que ela mais quer é que a gestão corte as 
terras de todos que precisam e pediu providências a secretaria de transportes. Passou a 
fazer uso da palavra o Vereador João Alves que pediu iluminação ao Divino Espirito 
Santo e iniciou seu pronunciamento dizendo que em conversa com a Secretária de Saúde 
sobre a denúncia de que funcionários estavam ficando com a receita dos pacientes, em 
resposta a secretaria falou que não é de costume essa prática e que em alguns casos ficam 
com a receita para poderem comprar os remédios. 0 Vereador João pediu a Secretária de 
Cultura que junto a gestão possa reformar as quadras poliesportivas do município para 
que assim que finalizar o período pandêmico todos os atletas possam praticar seus 
esportes. Passou a fazer uso da palavra o Vereador Renalvo Martins que desejou urna 
boa tarde a todos e iniciou dizendo que esta vendo serem feitas muitas cobranças a gestão 
em pouco tempo de mandato, que no seu ponto de vista a gestão precisa de mais tempo 
para trabalhar. Comentou sobre sua indicação apresentada no mandato anterior onde pede 
a reforma do prédio que funcionava uma escola no Povoado Guari para que seja 
transformado em uma igreja para aquela comunidade. Fez uso da palavra a Vereadora 
Renilmary Alencar que desejou uma boa tarde a todos e saudou a mesa diretora em nome 
do Presidente Júnior de Bolero. Iniciou dizendo que a gestão atual s6 esta trabalhando 
mediante as cobranças feitas pelos Vereadores e citou que a distribuição de  kits  merenda 
que só foram entregues depois da Vereadora Janaani ter cobrado em sessão e através de 
indicação nesta casa, disse que são inúmeras as falhas e a inexperiência de funcionários 
da gestão, quando colocam barro de louça em recuperação de estradas, os descontos 
indevidos dos funcionários e aposentados e a falta do preparo dos funcionários no repasse 
de informações para a população, a falta de medicamentos na farmácia básica, falta de 
ultrassonografia para as gestantes entre outras falhas. Passou a fazer uso da palavra o 
Vereador Presidente Júnior Madeiro que externou seus sentimentos a família Vaz pelo 
falecimento precoce do amigo Raine Vaz. ParabenizoU os Garis pela passagem do seu dia 
e aproveitou para reivindicar ao secretário de obras o EPI para os garis de nosso 
município. Parabenizou também a todos os enfermeiros e técnicos de enfermagem. 
Cobrou do secretário de agricultura sobre os cortes de terra e pediu mais atenção na região 
do Povoado Tapuio e Sitio Minação. Elogiou ao Prefeito e ao Secretario de agricultura 
pelo plantio utilizando equipamento sofisticado como a plantadeira. Na Ordem do Dia o 
Presidente baixou o Projeto de Lei de número oito de dois mil e vinte um para as 
comissões competentes e em seguida colocou em votação o requerimento de número dez 
de dois mil e vinte um de autoria do Vereador Vaninho Rocha, que obteve o resultado de 
três votos a favor, três votos contra e uma abstenção, dessa fomia o Presidente votou 
contra com o voto de minerva ficando assim o Requerimento de número dez rejeitado. 
Nada mais a tratar o Presidente encerrou a sessão e eu Romário Henrique Palmeira 
Wanderley Redator de Atas desta  Camara  Municipal, redigi e digitei essa ata que vai 
abaixo datada e assinada. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Poço das Trincheiras 
Alagoas, em vinte um de maio de dois mil e vinte e um 
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