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TRANSPARÊNCIA A SERVIÇO DO POVO 

Ata da vigésima sétima reunião da Sessão 

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

Aos quinze dias do mês de outubro 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 do Vereador José Renalvo Martins Caçula, que a pedido do 
Presidente fez a chamada dos Vereadores presentes, onde responderam além dos supras 
citados os seguintes presentes: Antônio Rafael Ferreira Ramos, Elisvânio Alves da 
Silva, Janaani Silva Viana, João Alves da Silva, José Orlando Vieira Martins, 
Renilmary Alencar Correia da Silva. Teve Falta Justificada a Vereadora Vilma Lima 
Cirilo. Havendo número legal o Presidente iniciou a sessão e pediu a leitura da ata da 
sessão anterior, que após ser lida foi colocada em discussão, votada e aprovada po 
unanimidade. do Expediente constou oficio de número 010.014.001/2021 oriundo da 
secretaria municipal de educação deste municipio, acerca do retorno das aulas presenciai 
do municipio e transportes escolares. Contou ainda as indicações de números 34 e 
35/2021 de autoria do Vereador João Alves. Fido a leitura o Presidente deu inicio ao 
Pequeno Expediente onde fez uso da palavra o Vereador Antônio Rafael que 
cumprimentou a todos os ouvintes, internautas e funcionários desta casa legislativa. 
Iniciou seu pronunciamento parabenizando todos os professores pela passagem do dia do 
seu dia. Comentou sobre um pedido feito por ele ao prefeito Valmiro Costa, onde pediu 
que o prefeito enviasse um secretário municipal a cada quinze dias para expor os avanços 
de sua pasta. 0 Vereador Rafael disse que a 'gestão vem melhorando a cada dia, disse 
ainda que sabe que tem erros, como toda outra gesto, porém estão sendo corrigidos e 
com isso a gestão fica cada vez melhor. Antônio Rafael comentou também sobre o 
Vereador Vaninho 9 a Vereadora Renilmary estarem divulgando o montante em dinheiro 
que entra nos cofres públicos, falou que esse é o papel do vereador e que também seria 
interessante que os colegas vereadores divulgassem, Os 'valores que saem para a execução 
de obras e investimentos, finalizou convidando a pdpulacao para os festejos da festa da 

igreja da comunidade de Riacho dos Porcos e também convidou para estarem no dia vinte 
nove do mês corrente para estarem juntos ao Governador de nosso estado que se fará 
presente em neste municipio. passou fazer uso da palavra -o Vereador Vaninho Rocha 
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que cumprimentou a todos os ouvintes, internautas e todos os presentes em nome do 
amigo  Moroni.  Iniciou lembrando a todos que no inicio deste mandato ele e a colega 
Vereadora Renilmary protocolaram requerimentos nesta casa, onde solicitava a presença 
de secretários e do presidente do POCOPREV, e que foi negado nesta casa, disse ainda 
que é de grande importância:o.pedido que o Vereador Rafael fez ao prefeito. Parabenizou 
as Vereadoras Renilmary e Janaani que realizaram diversas festas em comemoração ao 
dia das crianças em várias comunidades de nosso municipio e disse esse ser uma boa 
atitude que poderia ser adotada pelo municipio nos próximos anos. Parabenizou também 
a sua comunidade Sitio Saco do Ramalho e a todos que fazem parte da associação pela 
festa também em comemoração ao dia das crianças. Parabenizou ainda a todos os 
professores da rede municipal em nome de su'a mãe Vicentina e aos da rede estadual em 
nome da Professora Margarida. Finalizou externando sentimentos de pesares as famílias 
enlutadas dos senhores conhecidos como, Nido Vieira do Sitio Saco do Ramalho e Cição 
do Sitio Lagoa das Pedras. Fez uso da palavra a Vereadora Janaani de Tete que 
agradeceu a Deus pela oportunidade de estar nesta casa novamente e em nome do 
Presidente desta casa cumprimentou a todos presentes, internautas e ouvintes da radio 
milênio. Iniciou seu pronunciamento dizendo que o esporte em nosso municipio, está 
sendo muito cobrado por parte da população, e fez um pequeno levantamento sobre 
quantas quadras estão liberadas para os desportistas, segundo a Vereadora apenas a de 
Povoado Várzea de Dona Joana está em funcionamento e disse que todas as outras 
encontram-se fechadas. Isso é injusto! disse a Vereadora! A disse ainda que a gestão falou 
que até o mês de setembro todas as quadras estariam abertas, e não foi isso o que 
aconteceu. Parabenizou a todos os professores do municipio e fez um breve relato das 
dificuldades e gratificações que a profissão traz. Janaani também parabenizou todas as 
crianças pela passagem de seu dia e agradeceu a todos que participaram das realizações 
das festas das crianças, também agradeceu ao Deputado Léo Loureiro e aos integrantes 
de todas as comunidades que contribuíram para fazer a alegria dos pequenos. Fez uso da 

palavra o Vereador João Alves que desejou uma boa tarde a todos, parabenizou a todos 
os professores pela passagem do seu dia e disse esse ser o carro chefe de todas as 
profissões. Também externou sentimentos de pesares aos familiares do seu amigo Cição. 
0 Vereador João comentou sobre o esporte do municipio, e disse ser esta, a gestão que 
mais investe na categoria desportista citou uma ação que nunca tive'no municipio, que 
é o transporte para os jogadores. João falou que desde o seu primeiro mandato nunca 
deixou de cobrar o direito de todos do municipio, comentou sobre a última enchente do 
Rio Ipanema que deixou várias pessoas sem moradia e a gestão passada não deu 
condições a essas famílias de construirem novas moradias. João falou que Poço das 

Trincheiras em muitas ruas não  tern  ‘a. encanação devida para que chegue Agua encanada 
de forma correta, hoje o prefeito Valmiro Costa está fazendo a ampliação não só do 
encanamento como também do calçamento. o Vereador João disse ainda que muita gente 
quer que Valmiro faça em oito meses o que não foi feito em muitos anos de gestão do  Ex-

prefeito Gildo Rodrigues e Aparecida Ferreira. Fez uso da palavra o Vereador José 
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Orlando que parabenizou a todos os professores de nosso municipio e externou 
sentimentos de pesares as famílias dos amigos Ciçâo e Nido Vieira. 0 Vereador Landeco 
disse que não tem usado muito a tribuna, porém está fazendo seu trabalho indo 
pessoalmente nas secretarias municipais atrás de direitos para os munícipes, o Vereador 
disse que as pastas tem correspondido aos seus pedidos e atendido a todas as suas 
reivindicações. Landeco solicitou da secretaria de obras, para que faça a manutenção das 
arvores que ficam as margens da rodovia AL-130 que liga nosso municipio a BR-316, 
pois segundo ele, estão precisando de podar as árvores e também a manutenção da 
passarela para que a população possa fazer sua caminhada com mais comodidade. 0 
vereador ainda convidou aos colegas vereadores para apoiarem sua indicação ao 
Governador do estado pedindo o asfalto da estrada que liga nossa cidade ao municipio a 

cidade vizinha Maravilha. Fez uso da palavra o vereador José Renalvo que desejou 

uma boa tarde a todos os presentes e saudou a todos em nome do Presidente Júnior. 
Vereador disse que já tinha pedido as gestões passadas uma lobada eletrônica na A1-130 
nas proximidades da casa do Vereador Landeco, pois já tem acontecido acidentes que por 
pouco não houve vitimas. Agradeceu a comunidade de Barra da Tapera pela receptividade 
nos festejos de seu novenálio a Nossa Senhora de Aparecida e disse que sempre estará 
atuante na comunidade. Também falou que gosta de acompanhar as missões do Padroeiro 
São Caetano do Povoado Quandu e disse que em breve  sera  serão as missões de Nossa 
Senhora da Graça, em sua comunidade Barro Vermelho. Fez uso da palavra a 
Vereadora Renilmary que desejou boa tarde a todos em nome do presidente Júnior de 
Bolero. Disse que ssta semana tivemos o dia da criança e agradeceu ao deputado estadual 
Léo Loureiro pelo apoio e aos demais parceiros em apoiar a festa das crianças em algumas 
comunidades do nosso municipio . A vereadora diz que fica sem entender o porquê que a 
prefeitura não realizou festa das crianças, segundo ela nenhum carrinho de picolé para 
amenizar o calor da criançada, outras cidades realizaram e fez a pergunta, por que Poço 
não realizou?. A vereadora diz que algumas pessoas procuraram saber o motivo da 
retirada do meio fio do Conjunto Morar Melhor. A mesma pergunta, o que houve? Teve 
um custo, quem vai pagar? continuam as cobranças por estradas, transporte escolar, 
quadras e os jogadores pedem a reabertura do  society,  a vereadora disse que muitos dizem 
que o governo da  ex  prefeita Aparecida era ruim, o povo diz agora que a gestão de 
Valmiro é pior, a vereadora pergunta. Entre o ruim e o pior quem se sobressai? E finalizou 
parabenizando todos os professores pelo dia 15 de outubro, dia do professor! Passou a 
fazer uso da palavra o Vereador Presidente Júnior que externou sentimentos de 
pesares a família de Nido Vieira do sitio Saco do Ramalho. Parabenizou o presidente da 
Associação do Sitio Saco do ramalho e a todos que organizaram a festa para as crianças 
da comunidade. Desculpou-se com a comunidade de Barra da Tapera pela ausência nas 
festividades de seu padroeiro. 0 Vereador  expos  alguns valores que constam na LOA 
para o exercício de 2022, e falou da importância de se estudar para adequar os valores 
correspondentes a necessidade de cada pasta. Júnior disse que em conversa com o 
Coordenador da Defesa Civil o senhor conhecido como Lanca sobre a distribuição d'água 
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através da Defesa Civil, o mesmo falou que um projeto aprovado no congresso e já esta 
no gabinete do Presidente da República para que ele sancione, este projeto irá dobrar o 
fornecimento deste serviço. Sem mais inscritos para o pequeno expediente o Presidente 
Júnior passou para a Ordem do Dia onde colocou em votação os projetos de Lei 
Legislativos: de n° 03/2021 que "DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DA 
RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS E INDISPONÍVEIS NA 
REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DAS 
TRINCHEIRAS - ALAGOAS, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; de número 
04/2021 que "DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO SETEMBRO AMARELO, A 
SER REFERENCIADO, ANUALMENTE, NO MÊS DE SETEMBRO, COMO 
FORMA DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO, E DA, OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; 
de número 05/2021 que "DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DE 
COLOCAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS EM TODAS AS OBRAS 
PÚBLICAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS - 
ALAGOAS, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIA"; de número 06/2021 que "DISPÕE 
SOBRE A DIVULGAÇÃO DA RELAÇÃO DOS EXAMES E CONSULTAS 
MÉDICAS DISPONÍVEIS E INDISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS - ALAGOAS, E DA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.", oriundos deste Poder Legislativo, todos obtiveram 
aprovação unanime. Em seguida colocou em votação os Projetos de Resolução de 

números: 01/2021 que "CONCEDE 0 TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE POÇO DAS 

TRINCHEIRAS/AL AO DEPUTADO FEDERAL ISNALDO BULHÕES BARROS JÚNIOR"; de 

número 02/2021 que "CONCEDE 0 TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE  POW  DAS 

TRINCHEIRAS/AL AO DEPUTADO ESTADUAL  JOSE  RONALDO MEDEIROS"; e de número 

03/2021 que "CONCEDE 0 TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE  POW  DAS 

TRINCHEIRAS/AL AO GOVERNADOR  JOSE  RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO, 

oriundos do Poder Executivo Municipal que obtiveram a aprovação por unanimidade. 
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 quinze de outubro de dois mil e vinte e um 
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Demais Vereadores: 
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CÂMARA MUNICIPAL DE  
Pogo  DAS TRINCHEIRAS 

ALAGOAS 

TRANSPARÊNCIA A SERVIÇO DO POVO C1'iFt1 : 	31.94.333/000 IL—BG  

CERTIDÃO 

Certifico que essas Atas das sessões realizadas nos dias 15, 22 

e 29 de outubro de 2021, foram lidas, discutidas e aprovadas na Sessão do 

dia 05 de novembro de 2021 e Publicada em Sessão. 

Poço das Trincheiras —AL em 05 de novembro de 2021 

Romário Henrique Palmeira Wanderley 

Redator de Atas 

Rua  Antônio Soares  N° 3 II 
E-mail: camaradepocodastrincheiras(Ototmail.com  

Site: http://www.pocodastrincheiras.al.leg.br  
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