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TRANSPARÊNCIA A SERVIÇO DO POVO 

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

No primeiro dia do Ines de outubro 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 Vilma Lima Cirilo e Vereador 
José Renalvo Martins Caçula, respectivamente primeiro e segundo secretário, a pedid 
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 numero legal o Presidente iniciou a 
sessão e pediu a leitura da ata da sessão anterior, neste momento foi solicitada a dispensa 
das formalidades e da leitura, o Presidente colocou em votação o pedido de dispensa que 
foi aprovado por unanimidade. do Expediente constou as indicações de números 29 e 
30/2021 de autoria do Vereador João Alves e de número 31/2021 de autoria da Vereadora 
Vilma. Fido a leitura o Presidente deu inicio ao Pequeno Expediente onde fez uso da 
palavra o Vereador Antônio Rafael que cumprimentou a todos os presentes e iniciou 
seu pronunciamento comentando de um Instagram que tem relembrado várias verdades 
ditas pelo Vereador na gestão passada, o Vereador Rafa disse que mesmo estando na 
situação em momento algum deixa de cumprir o seu dever, que já mais irá contra o povo 
e agradeceu ao Instagram por aumentar sua popularidade. Agradeceu a Secretaria de  
Sande  por ter atendido uma de suas indicações, onde solicitava a coleta de sague para 
exames laboratoriais nas comunidades mais distantes da sede do nosso municipio. Rafa 
comentou sobre o projeto votado em sessão extraordinária, que trata sobre transformar os 
Sítios Várzea de Dona Joana e Tapuio em distritos. Disse ainda que votaria mais vezes se 
fosse possível, pois segundo ele não haverá cobrança de tributos e o referido projeto só 
trará beneficios para aquelas regiões. Passou a fazer uso da palavra o Vereador 
Vaninho Rocha que também cumprimentou a todos os presentes e iniciou seu 
pronunciamento dizendo que faz parte da oposição, porém está ao lado do povo, disse 
que compreende o posicionamento das colegas vereadoras Renilmary e Janaani por terem 
votado contra ao projeto de urbanização, pois ele também não concorda com a forma que 
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o projeto de lei chegou a esta casa legislativa, de última hora e sem passar pelas 
comissões. Vaninho disse que entende que quando se transforma uma localidade em zona 
urbana, passa-se a cobrar impostos, esclareceu a todos que essas emendas para ampliação 
e calçamento foram concedidas na gestão passada pelos deputados  Cicero  Almeida e 
Rodrigo Cunha. Fez uso da palavra a Vereadora Janaani de Tete que agradeceu a 
Deus por mais um dia e cumprimentou a todos em nome da Vereadora Renilmary, iniciou 
cobrando mais uma vez da Secretaria de Educação os transportes escolares que ainda não 
foram disponibilizados para todos. Janaani disse que em nove meses, foram entregues 
apenas dois  kits  de merenda escolar. Na área de saúde Janaani cobrou a falta de 
medicamentos e pediu para que a gestão veja a possibilidade de o dentista do municipio 
ir a Várzea de Dona Joana mais de um dia por semana, pois um único dia não está 
suprindo toda a demanda que a região exige. Janaani disse que não vê muita coisa gestão 
atual, que já esta com nove meses de mandato e pediu que cumpram as promessas de 
campanha. Cobrou o EPI dos garis que estão trabalhando em situações precárias. Acerca 
do Projeto de Lei de urbanização Janaani disse que votou contra por falta de informação 
e disse que deveria ter sido esclarecido a toda população sobre os impostos que serão 
cobrados com essa urbanização. Passou a fazer uso da palavra o Vereador  Joao  Alves 
que cumprimentou a todos e iniciou parabenizando a todos os Vereadores pela passagem 
do seu dia. João comentou sobre o Projeto de urbanização e disse que outros povoados já 
urbanizados como o Povoado Quandu não são cobrados impostos e perguntou o 
Vereador, porque seria cobrado de Várzea e Tapuio? João disse que trabalho sempre 
haverá para a gestão, como as estradas do municipio, quando se faz um trabalho, com o 
tempo é necessário que se faça novamente. João disse que quando recebe uma denuncia 
como falta de medicamentos, ele vai pessoalmente na farmácia básica constatar a 
realidade, e contou um caso de uma senhora que cobrou do vereador João que não estava 
recebendo fraldas de um programa existente no municipio, quando foi averiguar o 
vereador descobriu que a mesma não se enquadrava no programa por ter renda superior 
ao teto que o programa exige, desta forma não podendo ser atendida e mesmo assim esta 
senhora já teria sido beneficiada com mais de setecentas fraldas. Finalizou parabenizand 
a Vereadora Renilmary pela passagem de sua data comemorativa. Passou a fazer uso da 
palavra a Vereadora Renilmary Alencar que iniciou cumprimentando a todos os 

presentes, ouvintes e internautas em nome do presidente Júnior de Bolero e na 
oportunidade falou do dia do vereador e desejou aos colegas vereadores sabedoria e 
discernimento. A vereadora fala sobre a sessão extraordinária para votação do projeto que 
defini em áreas urbanas os distritos de Tapuio e de Várzea de Dona Joana e diz que o que 
aconteceu foi o mesmo desrespeito do dia 05 de janeiro de 2021, falta de respeito ao 
parlamento, no dia 05 de janeiro ela recebeu o projeto na hora da sessão, sem nem ter o 
direito de ler o projeto e relembrou que pediu vista, perdeu na votação, sessão sem ser 
transmitida, projeto esse para aumento de salários de prefeito, vice, secretários e criação 

de cargos. Esse que define  areas  urbanas ela recebeu 24 horas antes, mas não deu o direito 
de discutir nas comissões e questiona não ser transmitido pela rádio Milênio. Sobre o 
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projeto a vereadora conhece os beneficios, mas sabe que gera ônus para a sociedade e 
questiona a falta de diálogo com o povo, ela não entende a pressa do projeto, uma vez que 
o dinheiro já estava em conta desde a gestão anterior. A vereadora apresenta os reclames 
da população: Minação - moradores apelam para ter acesso a água doce do poço artesiano, 
há 3 meses não tem ninguém para operar o sistema, população reclamando sobre a 
dificuldade na marcação de exames, falta de transportes escolares na regido do Tapuio e 
Alto da Aroeira, conteiner do povoado Jorge incomodando os moradores pelo volume de 
lixo colocado e caindo nos terrenos das casas, pais reclamam que não conseguiram pegar  

kit  merenda pq não responderam as atividades e os pais preocupados pq são analfabetos, 
o que fazer nesse caso? Por fim comenta que esteve no evento apito no interior no ginásio 
de esportes e viu que tem condições de ser aberto para os jogadores, pois esteve no local 
e viu que não tem nada que impeça a utilização para jogos. Passou a fazer uso da palavra 
o Vereador Presidente que iniciou parabenizando a Vereadora Renilmary pela passagem 
de seu aniversário e teceu vários elogios a mesma. 0 Presidente disse ter participado de 
mais um Dia de Campo realizado pela secretaria de agricultura, onde foram ensinadas 
técnicas de plantio do capim-açu. Sobre o Projeto de urbanização o presidente disse que 
segue a risca o Regimento Interno desta casa e a dispensa das comissões estava prevista 
regimentalmente e a matéria por ser de caráter de urgência necessitava dessa dispensa 
para que as comunidades de Tapuio e Várzea de Dona Joana não perdessem os beneficio 
do programa cidade linda.  Junior  disse que tem sido vitima de ataques de um Instagram  
fake,  e que já tomou providências para que a pessoa por trás desta página seja 
responsabilizada perante a justiça e responda por todos os crimes cometidos. Disse ainda 
que sempre reivindicou e sempre reivindicará os direitos da população, pois foi para isso 
que ele ingressou na vida pública. Sem mais inscritos para o pequeno expediente o 
Presidente Júnior passou para a Ordem do Dia e baixou para as comissões competentes 
os projetos de Lei 13/2021 que "DISPÕE SOBRE 0 PLANO PLURIANUAL DO 
MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS-AL PARA 0 QUADRIÊNIO DE 2022 A 
2025. E projeto de n'mero 14/2021 que "ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO 
MUNICIPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS PARA 0 EXERCÍCIO FINANCEIRO 
DE 2022 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 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 
Câmara Municipal de Poço das Trincheiras Alagoas, em 01 de agosto de dois mil e vinte 
e um 
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CERTIDÃO 

Certifico que essa Ata da sessão realizada em 01 de outubro 

de 2021, foi lida, discutida e aprovada na Sessão do dia 08 de outubro de 

2021 e Publicada em Sessão.  

Pogo  das Trincheiras —AL em 08 de outubro de 2021 

Romário Henrique Palmeira Wanderley 

Redator de Atas 

Rua  Antônio Soares  N° 31 1 
E-mail: camaradepocodastrincheirashotmail.com  
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