
01 0,Alk MU/v/
t/i) 

 

'51e 

 

 

TRANSPARENCIA A SERVIÇO DO POVO 

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

Aos dez dias do mês de setembro 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 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 que após ser lida, foi votada, aprovada 
por unanimidade e publicada em sessão. Do Expediente constou o parecer da Comissão 
de justiça e Redação Final a tramitação do Projeto de Lei de n° 10/2021, que resolveu 
exarar parecer favorável. 0 Presidente deu inicio ao Pequeno Expediente onde fez 
uso da palavra o Vereador Vaninho Rocha que cumprimentou a todos os presentes e 
deu inicio a seu pronunciamento, dizendo que em audiência pública realizada nesta  
Camara  de Vereadores, onde o Vice-prefeito Erivan Ramos em suas palavras se 
equivocou em duas situações, ao citar erroneamente o slogan de campanha do  Ex-
prefeito Gildo Rodrigues e ao dizer que o primeiro prefeito a fazer o parcelamento e não 
efetuar o pagamento dos débitos da Previdência Própria do Município, teria sido o  Ex-
prefeito Gildo Rodrigues. Segundo o Vereador Vaninho no que se refere ao 
parcelamento do  Ex-prefeito Gildo, foi pago sim, salvo engano no ano de 2018. 
Vaninho disse que no mesmo evento o Prefeito Valmiro Costa também se equivocou ao 
dizer que estaria tirando dinheiro do  FPM  para completar a folha de pagamento dos 
Servidores aposentados da Previdência Própria do Municipio. esclareceu o Verea  Or  

Vaninho que esse repasse na verdade é feito do  FPM  para o FUNDEB e não para 
POCOPREV. Cobrou do Secretário de Transportes a reforma da estrada do Sitio 
Morcego. Ao Secretario Clênio o Vereador Vaninho pediu para que a máquina de bater 
feijão, retorne ao Sitio Saco do Ramalho, pois a mesma deixou o referido sitio na última 
terça-feira sem cumprir a demanda local, deixando assim muitos agricultores sem 
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bater o seu feijão. Fez uso da palavra o Vereador Antônio Rafael que 
cumprimentou a todos os presentes em nome do Presidente Júnior e iniciou 
parabenizando a Vereador Vilma Cinto pela passagem do seu dia. Disse ter feito uma 
indicação a Secretaria de Saúde Luzinha para que desse inicio a fazer coleta de sangue 
das pessoas que necessitam fazer exames, nas unidades de saúde da zona ruaral de 
nosso municipio, com está importante ação, amenizará gastos do municipio e  dud  mais 
comodidade aqueles que necessitam desse tipo de atendimento. Rafa falou a toda a 
população que o veiculo que o mesmo colocou a disposição do povo de  Pogo  das 
Trincheiras, esta em manutenção mais que logo estará à disposição de todos. Comentou 
sobre um passeio ciclistico que leva o nome "Primeiro Pedal de Fibra" que realizar-se-á 
no dia 16 do corrente mês sob a organização do jovem pocense Emerson. Sobre o 
pronunciamento do Vereador Vaninho, Rafa disse que irá se inteirar sobre os equívocos 
citados pelo colega e que  trail  respostas em outras sessões. Fez uso da palavra a 
Vereadora Janaani de Tete que cumprimentou a todos os funcionários e presentes. 
Cobrou da gestão que coloque transporte escolar para os alunos dos sítios, pois a mesma 
tem recebido vários pedidos das mães de alunos que estão sem estudar, Janaani ainda 
apelou para o prefeito que priorize a educação e a coloque em primeiro lugar. Também 
apelou para a Secretaria de Saúde para que de mais agilidade nos exames de ultrassom e 
citou um caso de uma grávida, que marcou o exame  hi  três meses e hoje no sétimo mês 
de gestação teve que arrumar dinheiro emprestado para realizar o exame de forma 
particular, pois tratava-se de uma urgência, do ponto de vista da Vereadora Janaani isto 
não é justo, pois no municipio existem recursos e é necessário dar mais dignidade as 
grávidas. Reclamou sobre o abastecimento d'agua de alguns sítios do nosso municipio e 
pediu a gestão, providências neste sentido. Passou a fazer uso da palavra o Vereador 
João Alves que desejou uma boa-tarde a todos, pediu ao Divino Espirito anto para que 
ilumine a todas as famílias e lhe inspire em seu trabalho. Iniciou dizendo que participou 
de um campeonato em Telma José no Sitio Barra da Tapera, onde estavam presentes os 
Deputados Doriel Barros e Carlos Veras juntamente com o Prefeito e Vereadores da 
cidade de Aguas Belas-PE. Também falou sobre o acontecimento de um torneio 
feminino na cidade de Dois Riachos onde o time "Estrelinhas" do Povoado Quandu, 
zona rural de nosso municipio irá participar, já foram campeãs no ano passado e irão em 
busca de mais uma vitória, falou o Vereador João! Ressaltou a ajuda que o municipio 
tem dado a esta equipe que vem se destacando em nosso municipio, o que na gestão 
anterior não existia. Sobre o Projeto de Lei do parcelamento e reparcelamento dos 
débitos do POCOPREV, o Vereador João adiantou que seu voto é sim, pois o que é de 
bem para o povo ele sempre votará a favor, apoiou as palavras da Vereadora Janaani 
quando a mesma cobra o transporte escolar para os alunos da zona rural, pois os alunos 
já vêm sofrendo com um ano e meio sem estarem nas escolas. falou ainda que é a favor 
destes transportes escolares começarem suas atividades imediatamente, disse ainda ser 
justa a cobrança da colega Vereadora. fez uso da palavra o Vereador José Renalvo 

Martins Caçula que cumprimentou a todos, e apoiou a Vereadora Janaani quando a 
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mesma fez cobranças em relação a marcação de exames no nosso municipio, disse o 
Vereador que este problema é a nível estadual. Sobre o projeto de lei que tramita nesta 
casa, acerca do parcelamento e reparcelamento dos débitos do POCOPREV, desmentiu 
calunias que circulam pelas ruas, onde dizem que o referido projeto de lei ainda não 
teria sido aprovado, por ausência do Vereador Ranalvo, o mesmo disse que este fato é 
calunioso e que nunca faltará com seus deveres quando o assunto for o bem do povo. 
Finalizou suas palavras parabenizando a Vereadora Vilma Cirilo pela passagem do seu 
dia. Passou a fazer uso da palavra a Vereadora Renilmary Alencar que 
cumprimentou a todos os presentes e colegas vereadores em nome do presidente da casa 
Jimior de Bolero e iniciou sua fala fazendo apelo ao senhor prefeito do municipio para 
que atendam os agricultores da comunidade Serrinha com batedeira de feijão, pois os 
mesmos estão se sentindo prejudicados, pois prometeram a máquina e infelizmente não 
foi, a vereadora alega que votou no projeto de R$ 400.000,00 justamente para que 
beneficie os agricultores tanto  corn  batedeiras de feijão quanto com ensiladeiras e o que 
escuta é reclamação por parte dos agricultores. A vereadora também mencionou sobre 
as péssimas condições das estradas do sitio Velame até Saco do Gonzaga, Morcego e 
Serra do Poço e pede providências, como também pede para que realizem a limpeza da 
entrada da cidade próximo ao portal que segundo ela está muito feia. A vereadora 
reforça a fala dos colegas vereadores sobre a falta de transporte escolar em algumas 
comunidades e solicita a gestão que trate a educação com prioridade. Passou a fazer 
uso da palavra o Vereador Presidente que iniciou parabenizando ao professor Luiz 
pela organização da corrida do fogo simbólico no Ultimo dia 6 de setembro em nossa 
cidade, também parabenizou aos funcionários da educação e a secretária de Cultura 
Anginha que com sua banda Fanfarra fizeram uma belíssima apresentação. Comentou 
sobre o apoio que o municipio vêm oferecendo aos criadores, com o acompanhamento 
veterinário da brucelose entre outras assistências. Também enunciou sobre a ampliação 
da rede de encanamento de água potável que vem sendo realizado no nosso municipio. 
Sem mais inscritos para o pequeno expediente o Presidente Júnior passou para a Ordem 
do Dia, onde colocou em discussão o Projeto de Lei de n° 10/2021, que "DISPÕE 
SOBRE 0 REPARCELAMENTO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO 
MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS-AL COM SEU REGIME PRÓPRIO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL — RPPS.". que foi aprovado com o resultado de sete votos a 
favor e dois votos contra, 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 dez de setembro de dois mil e vinte e 
um 

Presidente 97 cd,_,Lo fk(z-L76..  



Vice-presidente ,a57- 

1° Secretário 

2° Secretario 	 

Redator 

Demais Vereadores: 

4  

u4L.,  



.as,vgtM UN/0/  

 

CÂMARA MUNICIPAL DE 
POÇO DAS TRINCHEIRAS 

ALAGOAS 

TRANSPARÊNCIA A SERVIÇO DO POVO CUM P'J 4 1_ - 1.94 - a/0001-86  

CERTIDÃO 

Certifico que essa Ata da sessão realizada em 10 de setembro 

de 2021, foi lida, discutida e aprovada na Sessão do dia 17 de setembro de 

2021 e Publicada em Sessão. 
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