
TRANSPARtAICIA A SERVIÇO DO POVO 

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

Aos três dias do mês de setembro de dois mil e vinte um, a hora regimental, reuniram-
se os Vereadores deste municipio, sob a Presidência do Vereador José  Cicero  Madeiro 
Júnior  corn  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, Elisvânio Alves da Silva, Janaani Silva Viana, João Alves 
da Silva, Jose Renalvo Martins Caçula, 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 que após ser lida, foi votada, aprovada por unanimidade 
e publicada em sessão. Do Expediente constou o oficio de número 39/2021, oriundo da 
presidência da Previdência Própria do Municipio que solicita dois membros do Poder 
Legislativo para comporem o conselho deliberativo daquela entidade, também constou o 
oficio de número 41/2021 do gabinete da Secretaria de Saúde que encaminha cópia do 
oficio do Ministério Público Federal, onde determina que o municipio de Poço das 
Trincheiras, implante ponto de frequência eletrônico por meio biometrico para todos os 
profissionais da saúde que atuam no municipio, entre outras providencias. De autoria do 
Vereador  Joao  Alves, constou a apresentação do Projeto de Lei Legislativo de número 
02/2021, que "DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE NOME A  QUAD  
POLIESPORTTVA DO POVOADO QUANDU, ZONA RURAL DO MUNICIPÍO DE 
POÇO DAS TRINCHEIRAS — AL.", por fim constou o parecer da Comissão de Justiça 
e Redação Final ao Projeto de Lei de número 10/2021 que resolveu exarar parecer 
favorável. 0 Presidente deu inicio ao Pequeno Expediente onde fez uso da palavra o 
Vereador Antônio Rafael que desejou uma boa tarde a todos os presentes e todos os 
munícipes que acompanham através das redes sociais e da radio milênio. Iniciou seu 
pronunciamento parabenizando o seu pai, o Vice-prefeito Erivan Ramos pela passagem 
do seu dia e teceu vários elogios ao mesmo. Comentou sobre sua participação em um 
evento realizado nesta última segunda feira, onde o que a população mais reivindicava 
era o acesso a água. Na oportunidade o Vereador disse que saio em comitiva, junto ao 
Presidente da  Camara  Júnior de Bolero, Prefeito Valmiro Costa e amigos, e foram até a 
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Secretaria de Estado para entregar um projeto em mãos ao Secretario Mauricio Quintela, 
neste, solicita água encanada para as comunidades que sofrem com a falta deste liquido 
precioso em nossa cidade  Pogo  das Trincheiras - AL, e citou o Povoado Várzea de Dona 
Joana que seria atendido através do canal do sertão. Finalizou seu pronunciamento 
mandando um forte abraço para o Povoado Várzea de Dona Joana e comunidades 
circunvizinhas. Com  a palavra a Vereadora Janaani de Teté que agradeceu a Deus por 
mais um dia de trabalho e iniciou seu pronunciamento fazendo um apelo io dPrefeito 
Municipal e a secretaria de recursos hídricos, pedindo pela manutenção dos poços 
artesianos, pois já estamos entrando em um período de estiagem e não s6 as pessoas como 
os animais irão precisar deste liquido precioso que é a água, disse a Vereadora. Cobrou 
da Secretária de Educação a distribuição dos  kits  de merenda escolar na comunidade de 
Várzea de Dona Joana. Comentou que foi procurada por uma jovem que tem um projeto 
chamado "Menstruação sem Tabii", onde as Vereadoras Jannani e Renilmary, abraçaram 
esta causa e divulgou que estão com pontos de arrecadação de absorvente por todo o 
municipio, pediu que a gestão e os demais vereadores também abracem esta causa. Pediu 
em nome dos moradores do Povoado Pedra D'água, que seja feita uma limpeza na praça 
daquela comunidade. Passou a fazer uso da palavra o Vereador João Alves que saudou 
a mesa e pediu ao Divino Espirito Santo sabedoria e bengdos para todos. Iniciou 
comentando sobre água do Povoado Quandu, onde citou o projeto que levaria água ate 
aquele povoado que a gestão do saudoso  ex-prefeito Gildo Rodrigues iniciou e nunca 
concluiu, segundo o Vereador João essa água até chegou a ser inaugurada, mas até hoje 
a população de Quandu está sem água encanada. 0 Vereador João disse que vai lutar para 
que esse projeto aconteça e tem muito interesse nesse sentido. Parabenizou a Secretaiia 
de Saúde pela conferência realizada na quadra de esportes do municipio, onde a gestora 
da pasta,a Senhora Luzinha e o Vice-prefeito Erivan Ramos externaram várias ações que 
estão sendo e outras ainda a serem executadas no nosso municipio. Referiu que a oito dias 
cobrou da gestão para que fizesse os reparos necessários na pista Ademar Medeiros, hoje 
com os reparos realizados, o Vereador João agradece e parabeniza a gestão do Prefeito 

Valmiro Costa.  Jac,  fez breves comentários sobre seu projeto supracitado, onde 
denomina a Quadra do povoado Quandu de "Quadra Poliesportiva Benicio Gomes da 
Silva" e explicou que este projeto já tinha sido apresentado na gestão da  Ex-prefeita 
Aparecida, e que o mesmo foi vetado por ela, como trata-se de uma nova gestão, que  tern  
os olhos voltados para a população, o Vereador João achou por bem colocar o projeto em 

pauta novamente. Passou a fazer uso da palavra a Vereadora Renilmary Alencar que 

desejou boa tarde a todos os colegas vereadores e internautas e disse que esteve na 
conferencia municipal de saúde e fez algumas observações: Conferencia Municipal de 
Saúde tem de 1 a 4 anos para ser realizada, se tem esse período o porquê da pressa se a 

,pandemia não acabou, deixou de dar oportunidade da população participar em maior 
quantidade, s6 tinha contratados de fora, comissionados e poucos usuários disse a 
Vereadora Renilmary! Continuou perguntando será que não foi um gasto desnecessário? 
O gestor para garantir a qualidade de saúde para a população precisa ouvir um número 
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significativo de pessoas. A vereadora comenta que os dados apresentando do 
quadrimestre da  gestic,  foram baixos, agentes comunitários de saúde reclamando que não 
tem apoio técnico diariamente para os  tablets, Ilk  houve apresentação de ações pactuadas 
e não pactuadas e que esperava uma melhor apresentação 4s serviços ofertados e 
desafios enfrentados pela saúde do município. Tem que ser fácil o acesso a saúde 
municipal e muita coisa ainda precisa avançar, pois muitos usuários ainda reclamam do 
atendimento quando chega nas unidades e também pela falta de exames finalizou a 
Vereadora. Passou a fazer uso da palavra o Vereador Presidente que iniciou seu 
pronunciamento em nome do amigo Fernando do cartório externando sentimentos de 
pesares pelo falecimento do seu pai conhecido como seu adovaldo. Júnior disse que 
também esteve presente na Conferência da Saúde e que um dos assuntos que ele abordou, 
foi uma casa de apoio na cidade de Maceió, falou o Presidente da Câmara que é um sonho 
para nossa população, pois  sera  de grande serventia para aqueles que estão com parentes 
internados em hospitais da capital, terem um lugar para descansar e fazerem sua higiene 
pessoal, disse ainda que tem certeza que tanto a secretaria de saúde quanto o Prefeito 
Valmiro,  irk  analisar dentro do orçamento do municipio esta possibilidade. Ainda na 
conferência o Vereador Presidente Júnior falou dos riscos que os odontólogos vêm 
passando em seus atendimentos nesta pandemia e parabenizou a todos que fazem parte 
da pasta da saúde, pela campanha de vacinação que avançou e diminuiu a idade  minima  
com rapidez. Sem mais inscritos para o pequeno expediente o Presidente Júnior passou 
para a Ordem do Dia, onde enunciou que o parecer da Comissão de Justiça e Redação 
Final que obteve um voto contra e dois favoráveis, a tramitação do projeto de lei de 
número 10/2021, teve o parecer final favorável por voto vencido. Júnior então pediu que 
o Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento o senhor José Renalvo Martins 
Caçula, convocasse os demais componentes para que se  ream=  e exarem o parecer de 
sua comissão. Na oportunidade o Vereador José Renalvo, convocou a referida reunião 
para a próxima quarta-feira dia oito do corrente mês. 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 três de setembro de 
dois mil e vinte e um. 

1° Secretário 

2° Secretário 

Redator 
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Demais Vereadores: 
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CERTIDÃO 

Certifico que essa Ata da sessão realizada em 03 de agosto de 

2021, foi lida, discutida e aprovada na Sessão do dia 10 de agosto de 2021 

e Publicada em Sessão. 

Poço das Trincheiras —AL em 10 de agosto de 2021 

Romário Henrique Palmeira Wanderley 

Redator de Atas 

Rua  Antônio Soares  N° 311 
E-mail cam aradepocodastri nchei ras@ hotmail.  com  
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