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TRANSPARËNCIA A SERVIÇO DO POVO 

( 
Ata da décima  noes  reunido da Sessão Ordinária da  

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

Aos vinte sete 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 com secretaria da Vereadora Vilma Lima Cirilo que pedido do Presidente 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 o Vereador José Renalvo Martins Caçula. Havendo número legal o 
Presidente iniciou a sessão e pediu a leitura da ata da sessão anterior que após ser lida, foi 
votada, aprovada por unanimidade e publicada em sessão. Do Expediente constaram as 
indicações de números 23,24,25,26,27 e 28 que foram apresentadas. 0 Presidente deu 
inicio ao Pequeno Expediente onde fez uso da palavra o Vereador Antônio Rafael que 
saudou a todos os presentes e iniciou seu pronunciamento dizendo que quando um  politico  
inicia na vida pública de cara ganha inimigos, pessoas que tentam descontruir a boa 
imagem, com calunias e noticias falsas. Porém mesmo em meio a esta minoria, existem 
as pessoas que valorizam o bom  politico  e o trabalho que ele faz a bem do seu povo, Rafa 
falou que deita com a cabeça tranquila e com a certeza do dever cumprido pois ele não 
encara a política como profissão e sim como missão. Falou sobre uma conferência que 
participou, evento realizado pela Secretaria de Assistência Social, onde esteve junto com 
colegas vereadores, neste evento, o Vereador Rafael disse que teve a oportunidade de 
proferir algumas palavras e falou dos beneficios que a população mais carente recebe 
através desta secretaria. Falou ainda que está do lado do povo e todos os projetos oriundos 
do Poder Executivo que vierem a câmara para o bem da população, contará com seu voto. 
Finalizou seu pronunciamento parabenizando a Vereadora Renilmary por sua indicação 
lida anteriormente no expediente e parabenizou também a todos os responsáveis da 
secretaria de assistência social pela realização do evento. Passou a fazer uso da palavra 
o Vereador vaninno Rocha que saudou aos Vereadores e Vereadoras presentes e a todos 
os internautas. Iniciou dizendo que todos os gestores anteriores fizeram suas histórias e 
que ele espera que o gestor atual faça a sua. Não precisamos falar do passado e sim cobrar 
do futuro, salvo quando temos o nosso nome citado. disse o Vereador Vaninho Rocha! se 
dirigiu ao colega João de Cornélio que segundo ele na sessão passada disse que na gestão 
anterior a manutenção da estrada do Povoado Quandu, só era feita uma vez por ano e no 
período da festa, o Vereador Elisvânio discordou das palavra do colega João dizendo que 
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na época era secretário de transportes e foi secretário da pasta durante onze anos e três 
meses, e disse que essas informações na procedem. 0 Vereador Vaninho Rocha comentou 
que irá protocolar uma indicação direcionada a Secretaria de Educação para que possam 
realizar junto a secretaria de transportes um curso para os motoristas que conduzem 
transportes escolares como é exigido pelo Ministério da Educação para que os alunos 
possam ser transportados com mais segurança, o Vereador falou, que foi procurado por 
agricultores do Sitio Minação, onde cobravam o trator e a batedeira de feijão que foi até 
a comunidade e não atendeu a todos, em conversa com o Secretário Clênio o mesmo 
prometeu o retorno da máquina na próxima segunda-feira. Finalizou seu pronunciamento 
mandando um abraço a amigos e desejando um bom final de semana todos. Fez uso da 
palavra a Vereadora Janaani de Tete que desejou uma boa tarde a todos, iniciou 
apelando para a gestão atual encaminhar as máquinas ao Sitio Lagoa Bonita para 
atenderem a demanda de moagem de palha e bata de feijão dos agricultores locais, falou 
que o reclame dos moradores do referido sitio é de que estão esquecidos e disse que é 
preciso que a gestão tenha um olhar diferente para aquela comunidade. Pediu também 
para que as máquinas que reformam as estradas não passem apenas nas estradas principais 
como também nas vicinais. Janaani repassou o pedido de mães que se preocupam com 
seus filhos no retorno das aulas, segundo elas não há transporte suficiente para acomodar 
todos os estudantes, desta forma ela solicitou que seja feito um pequeno estudo e 
cronograma para que esses veículos possam atender a todos os estudantes de nosso 
municipio. Cobrou da gestão resposta sobre a indicação de sua autoria, onde pediu a placa 
de identificação do Sitio Larginha e o ponto de apoio para que os moradores possam 
aguardar transportes amparados, e disse que até hoje esta sem resposta, outra indicação 
também sem resposta de autoria da Vereadora Janaani é o pedido de iluminação do Sitio 
Sena do  hat.  Janaani pediu ao Poder Executivo em nome dos atletas do Povoado Várzea 
,de Dona Joana, um campo de futebol para que os desportistas e jovens da regido possam 
praticar seus esportes. Passou a fazer uso da palavra o Vereador João Alves que 
desejou uma boa tarde a todos. Pediu sabedoria ao Divino Espirito Santo e iniciou seu 
pronunciamento dirigindo-se ao Vereador Vaninho Rocha, dizendo que sempre que for 
necessário irá sim citar as gestões passadas como exemplo de má administração, pois 
segundo o Vereador  Joao  foram um desastre em todas as  areas,  e citou a gestão anterior, 
onde não se podia nem conversar com amigos que não compactuavam com a mesmo 
opinião de voto, pois era transferido ou até mesmo demitido. Falou ainda o Vereador João 
que sempre morou no Povoado Quandu e todos que moram naquela região sabem que a 
estrada que liga o povoado a cede do municipio nunca esteve em boas condições. João 
parabenizou a secretaria de cultura e o gestor pelo inicio da recuperação da quadra do 
Povoado Quandu, assunto que foi muito cobrado por ele desde a gestão passada. 0 
Vereador João disse que sempre estará ao lado do povo e que todos podem contar com 
ele. comentou que esteve com colegas Vereadores no evento realizado pela secretaria de 
agricultura e que assistiu a. apresentação do grupo de capoeira do Povoado Alto do 
Tamanduá, onde fizeram uma bela apresentação, neste momento junto com o Vereador 
Vaninho pediu apoio a secretária de cultura e ao gestor para darem melhores condições e 
vestimenta ao citado grupo. Disse o Vereador João que o referido evento foi muito 
proveitoso e que contou com figuras ilustres como secretários de estado e outras 
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autoridades. o Vereador falou que esteve com pessoas no Povoado Quandu e citou obras 
que ele tem o conhecimento de que foram superfaturadas, uma foi a praça que fica 
enfrente a casa do Saudoso  Ex-vereador  Duda  Lourenço e segundo João ouviu pessoas 
dizendo que a câmara fria do mercado público que a Vereadora Renilmary propôs que a 
prefeitura adquirisse já estava no projeto inicial daquele mercado. finalizou pedindo ao 
prefeito a recuperação da pista Ademar Medeiros. Passou a fazer uso da palavra a 
Vereadora Renilmary Alencar A vereadora cumprimentou a todos e continua a dizer 
que o vereador João não entende sua fala quando tratasse do mercado público do povoado 
Quandu, onde o único objetivo é dar-se as mãos devido o cenário ser favorável. E 
responde o questionamento do vereador onde o mesmo pergunta sobre se não era para 
constar câmara fria junto a entrega da obra como também sobre obras superfaturadas da 
praça construída no povoado. A vereadora disse não ter conhecimento e caberia os 
vereadores da época ter fiscalizado isso. A vereadora diz que a gestão vem dando muita 
ênfase a produção do milho, mas que não esqueçam do feijão, tem muitos agricultores 
precisando da batedeira e não estão conseguindo ter acesso. Falou da 
conferência municipal de assistência social e questionou sobre a não transmissão através 
dos canais da prefeitura, já que era um evento tão importante. A vereadora alega que a 
gestão vai precisar se empenhar e muito para garantir o direito social que esta previsto no 
artigo 6 da Constituição Federal. Pois estamos cobrando cestas básicas,  kit  merenda e 
medicamentos, finalizou a Vereadora Renilmary. Passou a fazer uso da palavra o 
Vereador Presidente que iniciou devido a passagem do dia do soldado parabenizou a 
todos os soldados em nome do Tenente Roberto do Sargento Francisco e do filho do 
Vereador Vaninho. 0 Vereador  Junior  falou que participou juntamente com colegas 
vereadores em um dia de campo realizado pela Secretaria de Agricultura, e falou da 
importância da agricultura para a economia de nosso municipio, onde criadores de outras 
cidades já estão vindo a Poço para comprar a palha de milho. Pediu desculpas pela 
ausência ao Secretário de Assistência Social o Senhor Rodolfo  Aquino  por não estar 
presente no evento realizado pela sua secretaria, porém disse que a  Camara  de Vereadores 
foi bem representada pelo Vereador João de Cornélio sem matéria para a Ordem do Dia. 
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 vinte de agosto de dois mil e vinte e sete 

Presidente CCu t<c)  
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1° Secretário   L   
2° Secretário 

Redator 
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Demais Vereadores: 
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