
 

,A\p,\M M UN/040  

 

  

 

TRANSPARÊNCIA A SERVIÇO DO POVO 

Ata da décima sithtra reunião da Sessão Ordinária 
da Câmara Municipal de Poço das Trincheiras- AL, 
no segundo período legislativo da décima sexta 
legislatura. 

Aos treze dias do Ines de agosto de dois mil e vinte um, a hora regimental, reuniram-se 
os Vereadores deste município, sob a Presidência do Vereador José  Cicero  Madeiro 
Júnior que fez a chamada dos vereadores, onde responderam os seguintes presentes: 
Antônio Rafael Ferreira Ramos, Elisvinio Alves da Silva, Janaani Silva Viana, João 
Alves da Silva, José Orlando Vieira Martins e Renilmary Alencar Correia da Silva. 
Tiveram falta Jtfstificada os Vereadores: Vilma Lima Cirilo,  Joao  Alves da Silva e José 
Renalvo Mgitins Caçula. Havendo número legal o Presidente iniciou e perguntou quem 
concordava tm fazer a dispensa da leitura da ata, todos concordaram e em seguida o 
Presidente pediu a leitura do Expediente que constou o Projeto de Lei N° 12/2021 de 04 
de agosto de 2021 que "CRIA 0 PROGRAMA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL- PRODER 

E AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CREDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$: 
400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS) AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE POÇO 

DAS TRINCHEIRAS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS". Findo a leitura o Presidente deu inicio 
ao Pequeno Expediente onde fez uso da palavra a Vereadora Janaani de Teté que 
saudou a todos em nome do Vereador Vaninho Rocha. Iniciou seu pronunciamento 
dizendo que a mais de trinta dias que o muro do cemitério do Povoado Várzea de Dona 
Joana caiu e nada foi feito pela gestão atual. Comentou sobre um  video  postado nas redes 
sociais pelo Vereador Rafael onde o mesmo mostrava a equipe de iluminação pública da 
prefeitura municipal fazendo reparos na iluminação daquele cemitério, porém segundo a 
Vereadora Janaani em visita ao mesmo ela constatou que não havia iluminação 
funcionando naquele local. a Vereadora também faz reclamações sobre os lixos 
acumulados próximos aos postos de saúde de nosso municipio, onde a população está 
sofrendo com o mal cheiro. Cobrou da secretaria de saúde os medicamentos que 
continuam em falta e as insulinas que não são entregues a quem de direito. Comentou 
sobre as estradas que levam ao Sitio Lagoa Bonita e regiões próximas, segundo ela as 
mas condições destas, estão fazendo com que todos que tem acesso, usarem as estradas 
da cidade de Maravilha através do Povoado  Sao  Cristóvão, e pediu para que o Secretario 
de Transporte passe as maquinas nessas estradas para amenizar a as más condições que 
dificultam o trafego. Fez uso da palavra o Vereador Antônio Rafael que desejou uma 
boa tarde a todos que acompanham a sessão desta Câmara Municipal. Iniciou seu 
pronunciamento dizendo que participou de um dia de campo junto a técnicos da prefeitura 
e agricultores, onde foram ensinadas muitas técnicas de inseminação animal, plantar o 
milho cruzeta, como fazer uma colheita de forma correta, entre outros aprendizados. 0 
Vereador Rafael comentou sobre trabalhos que estão sendo executados pela Prefeitura no 
seguimento da agricultura, onde estão sendo feitas as batas de grãos e a moagem de palha, 
falou também que a prefeitura está adquirindo mais quatro maquinas com recursos 
próprios para agilizar estes serviços. Falou que esteve com a equipe de iluminação 
pública, onde fizeram a troca de todas as lâmpadas queimadas no Povoado Várzea de 
Dona Joana deixando-o todo iluminado. 0 Vereador Rafael comentou sobre  videos  
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gravados por ele na gestão passada cobrando respostas da gestora anterior, porque 
solicitava dos secretários e não recebia respostas por parte dos mesmos, diferente de hoje 
onde os atuais secretários são atenciosos com qualquer um que venha a solicitar 
informações, falou o Vereador! Em resposta a um dos assuntos da Vere#ra Janaaw" 
sobre e a iluminação do Cemitério, o Vereador Rafael falou que foi identificada unia 
taboca quebrada, sendo este problema de competência da EQUATORIAL, o Vereador 
Rafa disse que fez a solicitação ao encarregado responsável que prometeu enviar uma 
equipe para finalizar o trabalho. 0 Vereador Rafa pediu licença aos colegas e expôs 
dudios em seu celular onde o mesmo solicitava dos secretários iluminação, limpeza de 
lixos acumulados entre outros. Fez uso da palavra a Vereadora Renilmary que desejou 
uma boa tarde a todos os ouvintes e presentes. Iniciou seu pronunciamento cobrando a 
abertura do mercado público do Povoado Quandu, disse que os mesmos vereadores que 
cobravam essa abertura continuam hoje vereadores e falou que vê um momento propicio 
para que esta ação seja realizada, como proposta a Vereador disse que seria de grande 
valia que o poder Executivo adquirisse uma câmara fria para atender os marchantes 
daquela regido. pediu ao Vereador Rafael que se possível na próxima sessão trouxesse 
informações que se Poço das Trincheiras irá participar do Consorcio de Serviço de 
Inspeção Municipal, pois do seu ponto de vista seria muito bom para os produtores de 
nosso municipio terem seus produtos com o selo de inspeção, desta forma pede 
informações se o nosso municipio vai participar, e se não, Porque? Apelou também mais 
atenção a juventude de nosso municipio e disse está a disposição para trabalhar em favor 
dos nossos jovens. Fez uso da palavra o vereador Presidente José  Cicero  madeiro 
Júnior que parabenizou a todos pelo evento realizado através da Secretaria de 
Agricultura, onde estiveram presentes o Prefeito Valmiro Costa, Vereadores, Secretários 
Municipais e Agricultores de nosso municipio, um dia muito proveitoso, onde todos 
puderam aprender técnicas de plantio e muitas outras relacionadas a agricultura e criação 
de animais disse o Vereador Júnior! Parabenizou o Vereador Vaninho Rocha pela 
passagem do seu dia e também parabenizou a todos os advogados e estudantes pela 
passagem das datas comemorativas das categorias. 0 Senhor Presidente deu inicio a 
Ordem do Dia, onde baixou o Projeto de Lei de n° 12/2021 as comissões competentes e 
nada mais a tratar o Presidente encerrou a sessão e eu Romário Henrique Palmeira 
Wanderley Redator de Atas desta Câmara Municipal, redigi e digitei essa ata que vai 
abaixo datada e assinada. Sala das Sessões da  Camara  Municipal de Poço das Trincheiras 
Alagoas, em 13 de agosto de dois mil e vinte e um 
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