
MUN/6,40  

TRANSPARtAICIA A SERVIÇO DO POVO 

Ata da décima quinta reunião da Sessão Ordinária 

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

Aos nove dias do mês de julho 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 da Vereadora Vilma Lima Cirilo e Vereador José Renalvo Martins 

Caçula, respectivamente primeiro e segundo secretários, a pedido do Presidente a 
Primeira Secretária fez a chamada, onde responderam alem dos supras citados os 
seguintes presentes: Antônio Rafael Ferreira Ramos, Elisvânio Alves da Silva, 
Janaani Silva Viana, João Alves da Silva, José Orlando Vieira Martins e Renilmary 
Alencar Correia da Silva. Havendo número legal o Presidente iniciou a Sessão e sediu 
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 N° 11/2021 que 
"AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE POÇO D.AS TIZINCI 1E1 RAS-
AL, A DOAR TERRENO AO ESTADO DE ALAGOAS PARA EDIFICAÇÃO 
CRECHE E GINÁSIO POLIESPORTIVO NO POVOADO QUANDU E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS". Constou ainda a indicação de IV 21/2021 de autoria do Vereador 
Vaninho Rocha. Seguindo a pauta foram apresentadas as emendas modificativas de 
números 01 e 02/2021 ao Projeto de Lei de n°09/2021. Findo a leitura o Presidente deu 
inicio ao Pequeno. Com  a palavra o Vereador Antônio Rafael que desejou uma boa 
tarde a todos os presentes e funcionários em nome da Mesa Diretora e do Presidente 
Júnior Madeiro. Iniciou seu pronunciamento comentando do projeto -cidade linda-  que 
já esta sendo executado em nosso município, onde todas as ruas de nossa cidade receberão 
calçamento e falou que sua ida ao Palácio do Governo junto ao prefeito Valmiro, 
presidente Júnior e secretários municipais não foi em vão. Falou também sobre as 
reformas das estradas que continuam em nosso município e que tem certeza que logo 
todas as regiões serão atendidas por este trabalho. Elogiou o município pela realização de 
urna  live  em que os artistas da terra puderam se apresentar. esta elevou não só todo o 
município, como também nossos artistas que estão passando por momentos difíceis 
durante esta pandemia. Finalizou elogiando mais urna vez a gestao que atraves  du  

programa "Prato Cheio" beneficiará 525 famílias apenas em sua primeira etapa. Fez uso 
da palavra o Vereador Vaninho Rocha, que saudou a todos os ouvintes e presente. e 
deu inicio parabenizando a Vereadora Renilmary pela realização junto ao  ex-Vereador 
Márcio da cidade de São José da Tapera, onde esclareceram muitas dúvidas acerca do 



projeto de lei de número 10/2021 que tramita nesta casa, onde trata do reparcelamento 
e parcelamento de débito do nosso município com nosso Regime Próprio de Previdência 
Social. Comentando sobre o assunto das estradas citado anteriormente pelo colega Ratáel. 
o Vereador Vaninho pediu mais agilidade neste trabalho por que  tern  sido cobrado por 
munícipes que necessitam destas estradas em melhores condições do que a atual. Fez uso 
da palavra a Vereadora Janaani de Teté que desejou uma boa tarde a todos e agradeceu 
a Deus por mais um dia que se inicia, iniciou seu pronunciamento comentando sobre a 
falta de medicamentos e fraldas nas unidades básica de saúde de nosso municipio. disse 
estar sendo cobrada por munícipes que necessitam destes itens. disse que esta casa 
aprovou um credito suplementar de dois milhões. cento e vinte cinco mil reais para essas 
necessidades, cobrou também o incentivo dos profissionais da saúde que foi cortado, e 
pediu para que a gestão coloque a saúde em primeiro lugar, ressaltou que na gestão 
anterior esta pasta era prioridade. Cobrou da gestão a distribuição do  kit  merenda escolar, 
que com quase sete meses de gestão, este  kit  só foi distribuído urna vez, se é uma 
obrigação e tem que ser feita a entrega, por que não está sendo entregue? Pergunta a 
Vereadora Janaani. Também parabenizou a Vereadora Renilmar\ pela  live  sobre o 
Projeto de lei o reparcelamento e parcelamento do POCOPREV. Fez uso da palavra o 
Vereador João Alves que desejou uma boa tarde a todos em nome de da mesa diretora. 
e iniciou seu pronunciamento parabenizando e reforçando as palavras do Vereador Rafael 
sobre o trabalho que vem sendo executados nas estradas do municipio. Também elogiou 
a gestão pelo programa "Prato Cheio" e fez um breve relato sobre a importância do 
referido programa na vida das pessoas mais necessitadas. Hogiou a gestão pela atenção 
pelo olhar diferenciado que vem dando a o pessoal que faz hemodiálise. onde foram 
colocados carros distintos para cada cidade. onde nas gestões passadas era apenas um 
único carro para este fim, deixando assim pacientes esperando o dia todo o retorno 
carro que tinha que ir até outras cidades. Sobre o projeto de lei que tramita nesta casa. que 
trata do reparcelamento e parcelamento do débito do municipio  corn  a previdência própria 

o Vereador João diz que o problema já existe e que aposentados e pensionistas correm 
futuros riscos, mas que ele junto aos demais Vereadores. irão buscar informações acerca 
deste projeto para que nenhum usuário de nossa previdência fique no prejuízo. Fez uso 
da palavra o vereador Renalvo, este desejou uma boa tarde a todos os ouvintes, 
internautas e presentes. Iniciou parabenizando a todos os colegas pelos discursos e pelo 
trabalho que cada um executa para garantir os direitos e deveres de cada um que mora em 
nosso município. Sobre o projeto de lei do parcelamento do POCOPREN o Vereado 
Renalvo disse que é um assunto não só para os vereadores, e sim para todos os servidores 
de nosso município, pediu para que os servidores participem da audiência pública que 
esta para acontecer e que tirem suas dúvidas sobre o assunto. Finalizou dizendo que o que 
for de melhor para o município terá seu voto. Fez uso da palavra a Vereadora Ren ilm a ry 

Alencar desejou uma boa tarde a todos e cumprimentou ouvintes. internautas e presente 

em nome do Presidente  Junior  de Bolero. Pediu a gestão para que seja feito urna reflexão 

das atividades que ainda  ilk)  foram executadas no nosso municipio. pois já estamos 
praticamente no segundo semestre, e que já deu tempo suficiente de pegar o prumo e 
analisar bem o que  sell  feito no município. Cobrou do Poder Executivo a solução na falta 
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de medicamentos e EPIs, também perguntou sobre qual o motivo ainda não ter sido 
realizada a licitação pra a compra desses medicamentos, principalmente Os controlados. 

Pediu mais organização em nos setores corno: organização nas tilas dos postos de saúde, 

distribuição de medicamentos, profissionais aplicando vacina sem luvas,. demora na 

entrega dos  kits  merenda, entre outras. Comentou a palavra o Vereador. Finalizou 

comentando sobre a  live  realizada pela prefeitura municipal. a Vereadora disse que 

esperava mais apoio aos artistas da terra por parte do Poder Executivo, devido as 
promessas de campanha do atual gestor, pois o mês de junho é um mês festivo e que 

poderia ter sido feito mais. Fez uso da palavra o vereador José  Cicero  madeiro Júnior 

em sua fala o Presidente Júnior parabenizou aos Vereadores:  Joao  Alves. Jose Renalvo e 

Janaani Tete, pela passagem de seu dia. Em seguida comentou sobre o assunto da falta de 
medicamentos e que já esteve conversando com o executivo para solucionar esse assunto. 
sobre a falta de fraldas descartável o Vereador Júnior buscou informação do Secretário 
de Assistência Social, onde o mesmo respondeu que está sendo feito um processo 
licitatório para aquisição destas. Externou sentimentos de pesares a sua 	pelo 

falecimento de se tio conhecido como "Zé de Erimatéia". Finalizou seu pronunciamento 
e de passou para o pequeno expediente. Dando continuidade o Senhor Presidente deu 
inicio a Ordem do Dia, onde colocou em votação a urgência do Projeto de Lei de número 
onze de dois mil e vinte um, que foi aprovada por unanimidade. em segui baixou o 
referido projeto as comissões competentes e convocou todos os Vereadores para a sessão 
extraordinária que realizar-se-6 no dia treze do corrente mês. Seguindo a pauta o 
Presidente colocou em votação a emenda modificativa de n°01/2021 ao Projeto de Lei 
de N° 09/2021, a mesma foi aprovada por unanimidade. cm  seguida foi colocada em 
votação a emenda modificativa de IV 02/2021 ao Projeto de Lei de N" 09/2021, que 
também foi aprovada por unanimidade. Por fim foi posto em votação o Projeto de I,ei de 
N° 09/2021, que também foi aprovado por unanimidade. 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  Camara  Municipal de  Pogo  das Trincheiras Alagoas. em trinta de março de 
dois mil e vinte e um 
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Demais Vereadores: 

(-)  

4\Tolv F. (26.1,/\9\0\  

04/04 


	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56

