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TRANSPARÊNCIA A SERVIÇO DO POVO 

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

Aos vinte dias do Ines de agosto de dois mil e vinte um, a hora regimental, reuniram-se 
os Vereadores deste municipio, 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 secretário, a pedido do Presidente 
a Primeira Secretária 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. 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 nada constou. 0 Presidente deu inicio ao Pequeno 
Expediente onde fez uso da palavra o Vereador Antônio Rafael que cumprimentou a 
todos e externou sentimentos de pesares a família da funcionária desta casa a Senhora 
Lucimara pela triste perda de um ente querido. Iniciando seu pronunciamento o Vereador 
parabenizou as equipes da prefeitura municipal que atuam na área da moagem de palha e 
bata de feijão pela sua atuação e apoio que tem prestado aos agricultores de nosso 
municipio. Parabenizou também a Secretaria de Obras pelo atendimento a sua solicitação 
na retirada de lixos acumulados no Povoado de Várzea de Dona Joana. 0 Vereador 
anunciou aos universitários que as secretarias de nosso municipio estão disponíveis para 
todos que precisarem de estágios. Finalizou suas palavras convidando a todos os pocenses 
para "um dia de campo" que realizar-se-á no próximo dia 27 do corrente mês, evento este 
direcionado aos agricultores de nosso municipio. Passou a fazer uso da palavra o 
Vereador Vaninho Rocha que desejou uma boa tarde a todos e saudou a mesa em nome 
do Vereador Landeco. Iniciou seu pronunciamento agradecendo ao Secretario de 
Transportes por ter atendido uma de suas indicações, onde pedia a manutenção das 
estradas, inclusive a de sua localidade Saco do Ramalho. Parabenizou o Senhor Presidente 
pela passagem do  sell  dia. Agradeceu aos Vereadores em nome da comunidade Saco do 
Ramalho pela contribuição para a construção da capela daquela localidade, finalizou 
convidando a. todos em nome da família Rodrigues, a participarem da missa de um ano 



do saudoso Gildo Rodrigues. Fez uso da palavra a Vereadora Janaani de Tete que 
desejou uma boa tarde a todos, também externou sentimentos de pesares a funcionária 
Lucimara pela perca de um ente querido. Iniciou se pronunciamento mais uma vez 
cobrando explicações da Secretaria de Saúde a falta de medicamentos, marcação de 
exames e fichas médicas para consultas, segundo a Vereadora as fichas são distribuídas a 
uns e outros não. A vereadora convidou a todos os vereadores a fazerem um requerimento 
para saberem onde estão sendo gastos os recursos destinados a saúde. Janaani comentou 
sobre a ambulância do Povoado Várzea de Dona Joana, que nas sessões passadas em 
discurso o Vereador Rafael falou que a liberação das ambulâncias não seria igual as 
gestões passadas, onde os que dela precisavam teriam que pedir a liberação de A ou de 
B, porém segundo a vereadora não é isso que está acontecendo. Cobrou mais uma vez da 
secretaria de cultura que agilize a reforma das quadras para que os atletas possam praticar 
seus esportes. Falou em nome do pessoal do Sitio Lagoa Bonita que estão desamparados 
quando se trata das máquinas para baterem seus feijões. Passou a fazer uso da palavra 
o Vereador João Alves que iniciou seu pronunciamento parabenizando o Presidente  
Junior  e a  ex-secretária desta casa a senhora Maria Orminda, pela passagem de seus 
aniversários. 0 Vereador  Jac,  disse que Valmiro é um prefeito atuante e está mostrando 
trabalho, porém muitos funcionários deixam a desejar no desempenho de suas funções e 
acabam prejudicando o nome da gestão. Falou das cobranças dos munícipes com as 
estradas do municipio, e lembrou a todos que em apenas oito meses de gestão já foi 
passado o maquindrio quatro vezes. o Vereador João se dirigiu a Vereadora Renilmary 
dizendo que o mercado público está aberto sim, e que desta vez a limpeza é feita pela 
prefeitura municipal, diferente de como era feito na gestão anterior onde a limpeza tinha 
que ser feita pelos que utilizavam o espaço. finalizou externando sentimentos de pesares 
a família enlutada da funcionária Lucimaria e desejou uma boa tarde a todos. Passou a 
fazer uso da palavra a Vereadora Renilmary Alencar que cumprimentou a todos os 
colegas vereadores, funcionários, plateia, ouvintes e internautas facebook e instagram em 
nome do presidente da casa Júnior de Bolero. Ao iniciar sua fala, a vereadora pediu calma 
ao vereador João de Cornélio, uma vez que a vereadora menciona que o vereador Jod 
não compreendeu sua fala quando se tratou do mercado público do povoado Quandu. A 
vereadora explica que na sessão anterior, tinha mencionado o nome do vereador João e 
do vereador Navo, por dois motivos: o vereador  Joao  por ter cobrado a abertura do 

mercado, quanto a comercialização da carne bovina e o vereador Navo por ter sido 
marchante na época e conhecer a realidade. A intenção da vereadora em ter mencionado 

os senhores vereadores, é para que  deem  as mãos e possam ter reunião com o prefeito, 
parlamentares e marchantes para ajudá-los e a carne bovina possa voltar para o mercado 
público, pois a mesma cita que o cenário está favorável para resolução do problema, uma 
vez que os vereadores que cobravam estão com mandato, o  FPM  vem aumentando ao 

longo desses 8 meses, ela foi secretária e hoje esta como vereadora, o prefeito defende a 
agricultura e os marchantes continuam no povoado Quandu, também menciona que o 
caminhão frigorifico está sendo utilizado para outros fins, como transportar mudanças e 
cestas básicas. Dando continuidade a sua fala, comenta sobre o edital n 001/2021 que 



trata da abertura de inscrições de chamamento público para processo seletivo simplificado 
para seleção de estagiários para cadastro de reserva, a mesma estranhou não constar as  

Areas  que serão disponíveis e o número de vagas, o fato do edital ser vago gerou 
estranheza e dar entendimento de burlar lei para contratação de mão de obra abaixo de 

um salário mínimo. E questiona sobre como  sell  a comissão ou os supervisores que irão 
avaliar esses estagiários. A vereadora comentou sobre o projeto número de 12 que tem 
como objetivo criar o PRODER no valor de R$ 400.000,00 para concessão de horas 
máquina, aquisição e doação de insumos, adubos, sementes, mudas, defensivos químicos, 
biológicos, vacinas para animais e assistência técnica e cita que o projeto cabe ao 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável receber os pedidos 
inerentes a este programa, corno também fiscalizar o emprego desses incentivos. E a 
dúvida é? A população conhece esses conselheiros? e pede que a prefeitura divulgue 
quem são! A vereadora em nome dos pais de família da Moita dos Pulças pede para o 
líder do governo buscar informações sobre a falta de veículos para os alunos dessa regido, 
os pais reclamam que as aulas iniciaram, não tem transportes e eles não tem como levar 
os filhos para escola e pedem providências, para finalizar a vereadora informa que chegou 
o medicamento clonazepan, mas ainda falta o fluoxetina e divulga os valores que a 
secretaria de saúde recebeu no mês de julho e agosto. Passou a fazer uso da palavra o 
Vereador Presidente que também externou sentimentos de pesares a família da 
funcionária desta casa a Senhora Lucimaria. 0 Vereador também parabenizou a  Ex-
secretária desta casa a senhora Maria Orminda pela passagem do seu dia e teceu vário 
elogios a mesma. 0 Vereador Júnior falou que esteve junto com o prefeito Valmiro onde 
lhe comentou de projetos que está trazendo para o nosso municipio como a construção de 
50 casas para as comunidades quilombolas, onde substituirão as casas de taipas, disse 
também que esta sendo feita a ampliação da rede d'água nas ruas de nosso municipio e 
está buscando recursos para a construção da praça de eventos. Júnior disse que também 
conversou com a secretaria de saúde sobre a falta de remédios controlados, a mesma 
respondeu que o municipio ja aderiu uma ata de registro de preço do municipio de Atalaia 
e continua com um contrato com a mede farma. 0 Vereador disse que está faltando um 
pouco mais de comprometimento por parte de alguns funcionários para que a população 
receba um atendimento de qualidade e que todos sejam atendidos igualmente. Comentou 
sobre a situação da secretaria de saúde deixada pela gestão anterior, onde deixaram uma 
enorme quantidade de medicamentos com as datas de validades vencidas e todos os 
computadores sem nenhuma informação, deixando assim a gestão atual sem cadastros de 
pacientes que necessitavam de tratamentos específicos, como as pessoas que se tratam 
com hemodiálise e outros que fazem uso de oxigênio no dia a dia. Sem mais inscritos 
para o pequeno expediente o Presidente Júnior passou para a Ordem do Dia, onde 
colocou em votação o Projeto de Lei de número 12/2021 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 D4 OUTRAS PROVIDÊNCIAS." 



444  

Este foi votado e aprovado por decisão unanime dos Edis presentes. 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 Poço das Trincheiras Alagoas, em vinte de agosto 
de dois mil e vinte e um 
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