
TRANSPARÊNCIA A SERVIÇO DO POVO 

Ata da segunda reunião da Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de Poço das Trincheiras- AL, no 
primeiro período legislativo da décima sexta 
legislatura. 

Aos vinte seis dias mês de março 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 secretários, a pedido do Presidente 
a Primeira Secretária fez a chamada, onde responderam além dos supras citados os 
seguintes presentes: Antônio Rafael Ferreira Ramos, Elisviinio Alves da Silva, 
Janaani Silva Viana, João Alves da Silva, José Orlando Vieira Martins, José 
Renalvo Martins Caçula, Renilmary Alencar Correia da Silva. Havendo número legal 
o Presidente iniciou a Sessão e pediu a leitura do Expediente, onde constou os 
Requerimentos de números três e quatro e dois de dois mil e vinte um de autoria de autoria 
conjunta dos seguintes Vereadores: Janaani Silva Viana, Elisvinio Alves da Silva e 
Renilmary Alencar Correia da Silva. Dando continuidade o Senhor Presidente deu 
inicio ao Pequeno Expediente e seguindo por ordem de inscrição fez uso da palavra 
Vereador Antônio Rafael que agradeceu a Deus pela oportunidade de mais uma sexta-
feira poder defender seu povo. Falou sobre ações futuras da atual gestão e disse que 
acontecimentos bons estão por vir. Comentou sobre as palavras do Vereador Vaninho 
Rocha que na última sessão segundo o Vereador Rafael disse que a Secretaria de 
Transportes era recheada de carros. 0 Vereador Rafael disse que concorda, porém não 
era cem por cento como o colega tenta demonstrar, pois a prefeitura recebeu veículos 
sucateados, e quem paga essa conta é a população por não terem esses veículos a sua 
disposição, porém diz o Vereador Rafael que não culpa o Vereador Vaninho e é sabedor 
de que o mesmo enquanto secretario tinha boas intenções, todavia nem sempre tinha 
autonomia par colocá-las em pratica. Passou a fazer uso da palavra o Vereado 
Elisvfinio Alves que comentou sobre o requerimento de sua autoria, ora apresentado, 
onde solicita que o Presidente da Previdência Própria de nosso município- POCOPREV, 
venha a esta Casa de Leis para dirimir dúvidas acerca dos descontos previdenciários dos 
contribuintes de nosso município. Parabenizou o Prefeito Valmiro e a Secretária de  Sande  
pela formação da equipe de profissionais de saúde do Sitio Saco do Ramalho, onde 
segundo ele toda comunidade está satisfeita. o Vereador Vaninho falou ainda que discorda 
das palavras do colega Edil Antônio Rafael quando o mesmo diz que os veículos estão 



todos sucateados na secretaria de transportes e citou como exemplo de conservação, 
veículos com muitos anos de uso e que ainda esta servindo a população. Fez uso da 
palavra a Vereadora Janaani que saudou a todos que a ouvem e assistem, também 
iniciou pronunciamento comentando sobre seu requerimento apresentado no expediente 
de hoje, onde solicita que a Secretaria Municipal de Saúde venha a este Poder elucidar 
dúvidas relativamente aos descontos na folha de pagamento dos funcionários lotados na 
Secretaria de Saúde do Município. A Vereadora Janaani pediu urgência na manutenção 
da ambulância do Povoado Várzea de Dona Joana e citou mais uma vez, que por falta de 
atendimento em sua região duas grávidas ganharam seus bebês em casa, situação esta que 
não se pode repetir, falou a Vereadora Janaani. Finalizou seu pronunciamento pedindo ao 
Prefeito Municipal para que o problema da falta de médico do Povoado Várzea de Dona 
Joana fosse solucionado o quanto antes. Fez uso da palavra o Vereador  Joao  Alves que 
pediu bençãos ao Divino Espirito Santo para todas as famílias de nosso município. No 
iniciou de se pronunciamento o Vereador João comentou as palavras da Vereadora 
Janaani quando a mesma cobrou médicos e funcionários para o posto de saúde de sua 
região, dizendo ela que a falta de médicos já se perdurava por dois meses, em comentário 
o Vereador  Joao  falou que concorda com a Vereadora Janaani quando a mesma cobra 
direitos para a população, e lembrou que por inúmeras vezes ele mesmo cobrou da gestão 
passada, este mesmo assunto onde o posto de Saúde do Barra da Tapera ficou fechado 
por mais de um ano. Apelou para as autoridades competentes que seja construido uma 
lombada em frente ao Posto de Combustível da Senhora Lurdinha, na pista que liga nosso 
município a BR-316. Fez uso da palavra o Vereador Presidente José  Cicero  Madeiro 
Júnior que iniciou seu pronunciamento pedindo ao Secretário de Agricultura para que o 
mesmo de condições aos agropecuaristas de nosso município, irem a Companhia 
Nacional de Abastecimento - CONAB na cidade de Palmeira dos Índios-AL, onde estes 
poderão comprar sacas de milho a um preço abaixo do mercado de nossa região e assim 
poderem alimentar melhor seus animais. 0 Presidente  Junior  comentou o pedido da 
construção de lombada em frente ao posto de combustível, e disse que iria se inteirar 
sobre o assunto para requerer ao órgão competente esta reivindicação do Vereador João. 
Por fim fez uso da palavra a vereadora Renilmary Alencar que cumprimentou a todos 

em nome do Presidente e comentou sobre o protocolo dos requerimentos cobrando 
informações sobre os descontos dos aposentados e funcionários da saúde, Os Agentes 
Comunitários de Saúde são profissionais que chegam juntos do cidadão, da família e do 
povo. Eles estão A frente da linha de frente da Covid e de todas as outras endemias e outras 

doenças. Finalizou a Vereadora Renilmary. Na Ordem do Dia o Presidente colocou em 

discussão o requerimento de número um de dois mil e vinte um, onde o Vereador José 
Orlando fez o pedido de vistas que em seguida foi posto em votação e acatado pela 
maioria dos Edis presentes, prosseguindo foi posto em votação o requerimento de número 
dois de dois mil e vinte um que foi aprovado 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 
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