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TRANSPARÊNCIA A SERVIÇO DO POVO 

Ata da trigésima sessão reunido da Sessão 
Ordinária da Câmara Municipal de Poço das 
Trincheiras- AL, no segundo período legislativo da 
décima sexta legislatura. 

Aos cinco dias do mês de novembro 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 e Renilmary Alencar Correia da Silva. 
Teve falta justificada o Vereador José Orlando Vieira Martins. Havendo número legal 
o Presidente iniciou a sessão e pediu a leitura da ata da sessão anterior, que após ser lida, 
foi discutida e aprovada por unanimidade. do Expediente constou a apresentação da 
Resolução de número 01-2021 de autoria da mesa diretora que "AUTORIZA A 
CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS — AL, A CELEBRAR 
CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, OBJETIVANDO 
PROPORCIONAR AOS SERVIDORES DESTA CASA A AQUISIÇÃO DE 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, BEM COMO AQUISIÇÃO DE 
CARTÃO DE CRÉDITO, MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE 
PAGAMENTO, AUTORIZADO PELOS SERVIDORES E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.". também constaram as indicações de números 36, 37 e 38/2021. 
Findo 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 agradecendo a Deus pela oportunidade de mais uma vez esta 
reivindicando os diretos da população e de esta sendo a voz do povo, disse que fez um 
acordo com o prefeito Valmiro Costa para que o Poder Executivo encaminhe um 
secretário municipal a cada quinze dias para que possam explanar nesta casa os avanços 
de sua pasta. Rafa disse que em oportunidade com o prefeito, o mesmo cobrou limpezas 
de açude, estradas, como também a reforma das quadras. Parabenizou a equipe do curso 
DOMINIUS, que irá preparar os jovens pocenses a se prepararem para concursos através 
de cursinho preparatório nas modalidades  online  e presencial. Rafael parabenizou a todos 
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que participaram do evento Festival do Milho 2021, onde contou coma participação de 
figuras politicas como o Governador Renan Filho que em discurso fez várias promessas 
de melhorias para nossa cidade, 0 Vereador Rafa falou que nos bastidores o mesmo 
conversou com o Governador e perguntou sobre a Agua do Povoado Várzea de Dona 
Joana, em reposta o Governador lhe falou que a mencionada água também está no projeto 
e que a Agua virá através do canal do sertão. Rafa disse que espera a concretização de 
todas as promessas feitas, caso contrario ele  sera  o primeiro a cobrar em tribuna. Passou 
a fazer uso da palavra o Vereador Vaninho Rocha que desejou uma boa tarde a 
todos e deu inicio a suas palavras dizendo que recebeu uma ligação de um pai que do 
Sitio Guari apelando que o Vereador cobrasse o transporte escolar daquela região, o 
Vereador Vaninho disse que este tipo de cobrança já vem sido feita desde o inicio das 
aulas, disse ainda que se este tipo de problema não for resolvido ele mesmo irá procurar 
outros meios. Vaninho comentou sobre as palavras do colega Rafael em relação ao 
funcionamento das quadras e disse que em passagem pelo Povoado Várzea de Dona 
Joana, constatou o funcionamento da mesma, porém as outras comunidades também 
necessitam praticarem seus esportes e que salvo engano em todo o municipio a única 
quadra em funcionamento é a do Povoado Várzea. Sobre as estradas o vereador falou que 
a de Lagoa Bonita 1, 2 e 3 estão em péssimas condições e disse que não vê a manutenção 
das estradas e não sabe onde está sendo colocado todo o matéria que vem sendo escavado 
a semanas, o Vereador Também falou em seu pronunciamento, que o mesmo protocolou 
um requerimento de sua autoria, onde solicita informações do Poder Executivo através da 
Secretaria Municipal de Infra estrutura, sobre de quem veio a ordem e através de que 
documento foi autorizado a doç'do dos postes da passagem molhada do Sitio  Manua,  e 
este requerimento foi negado nesta casa. 0 Vereador disse que irá protocolar novamente 
um outro requerimento no mesmo seguimento, pois já obteve informações de que foram 
doados postes de mais duas localidades. Fez uso da palavra a Vereadora Janaani de 
Tete que agradeceu a Deus pela oportunidade de mais uma vez está fazendo uso dessa 
tribuna, saudou a mesa e iniciou seu pronunciamento, falando sobre a situação que se 
encontra o transporte escolar do nosso municipio, onde ela mesmo presenciou a 
superlotação de um  Van  que mal podia trafegar de tão pesada que estava. Na pasta da 
saúde a Vereadora falou sobre o horário de chegada da médica que atende no Povoado 
Várzea de Dona Joana, onde a mesma deveria chegar as dez horas da manhã, e está 
chegando as quatorze horas, desta forma está deixando os pacientes aguardando sem 
almoço e uma grande espera por atendimento, além dessas, a comunidade reclama do mal 
atendimento da médica que não tem tratado bem seus pacientes. Janaani também disse 
que os Jovens de nosso municipio solicitam informações sobre a continuidade da vacina 
da COVID-19. Sobre as quadras de esportes, a vereadora cobrou a abertura das demais e 
pediu ao gestor para que veja melhor a situação dos jovens, que até hoje esperam por 
bolas e redes, a mesma disse que dinheiro tem, o que falta é colocar em prática e citou 
várias faltas da gestão para com a população do nosso municipio como: quadras fechadas, 
mal estado das estradas, falta de medicamentos, entre outros. Janaani disse que não é 
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somente ela que está cobrando e sim toda a população. Passou a fazer uso da palavra o 

Vereador  Joao  Alves que desejou uma boa tarde a todos os presentes e como de costume 

pediu iluminação e inspiração ao Divino Espirito Santo. Parabenizou a todos que se 
fizeram presente no Festival do Milho 2021. 0 Vereador João iniciou dando 
demonstrações de que esta gestão é diferente das anteriores, dizendo que Vereador de 
oposição não tinha vez e não eram convidados para os eventos, diferente de hoje onde o 
Poder Executivo vem tratando todos com igualdade, João ainda falou que na gestão 
passada ninguém da população poderia ter amizade com opositores a gestão, e citou o 
caso de um amigo que saiu para fazer caminhada com o Vereador João e foi chamado 
ao"tronco", referindo-se ao Gabinete da Prefeita Aparecida. Falou ainda sobre o 
Cemitério do Sitio Pinhãozeiro, onde foi recebido da gestão passada péssimas condições. 
Sobre a saúde o Vereador João disse que por muitas vezes conseguiu ambulância como 
municipio vizinho para socorrer pacientes do nosso municipio, pois a gestão passada não 
liberava as ambulâncias para todos. Sobre o esporte o Vereador João falou que a quadra 
do Povoado Quandu que só tinha três lâmpadas hoje tem quinze e que esta ficando uma 
quadra de primeiro mundo. João falou também sobre a água do Povoado Quandu que as 
gestões passadas prometeram, enganaram e não executaram, Hoje o Povoado Quandu está 
recebendo uma creche nova para as crianças da regido, disse o Vereador João que em 
seguida perguntou, onde foi que os gestores colocaram o dinheiro das quadras do Sitio 
Pastor e da Quadra do Povoado Jorge que só esta o terreno? 0 Vereador  Joao  disse que 
sabe que tem muito a ser feito, mas os trabalhos não param e que estão sim sendo 
executados. Passou a fazer uso da palavra a Vereadora Renilmary Alencar que 
cumprimentou a todos em nome do Presidente Júnior de Bolero. E pergunta aos 
vereadores o porquê dos deputados e do governador não receberem o titulo de cidadão 
honorário. Na fala comentou que seria interessante que o governador viesse toda semana 
a  Pogo,  só assim a rua permaneceria sem entulhos. Disse que os moradores da Rua 
Antônio Soares, na saída da cidade para o Sitio Minação pedem a retirada de entulhos e 
lombada, também questionam os fogos soltados no dia 29 de outubro. Comentou que 
quando era o saudoso e  ex-prefeito Gildo Rodrigues e a  ex-prefeita Aparecida era 
desperdício de dinheiro público e hoje é o quê? pergunta a Vereadora! A mesma 
relembrou dois motivos dos 45 que a gestão publicava em tempo de campanha que são a 
perseguição de funcionários e relata que alguns estão sendo coagidos em reuniões e 
assédio no trabalho, disse também que a tão prometida valorização do servidor municipal 
concursado transformou a vida desses servidores com mais de 20 anos de prefeitura em 
agonia. A vereadora apela para que os agricultores sejam atendidos com batedeira de 
milho, pois estes reclamam da falta desse serviço. Como também apela para que a 
prefeitura atenda os moradores das comunidades Pedra da Bola 2 e Alto da Aroeira na 
limpeza de barreiros e barragens, tambdm solicita a reabertura da Academia da Saúde de  
Pogo  das Trincheiras e do Povoado Quandu, providências em relação a falta de Gari na 
terceira rua do Conjunto Morar Melhor, os ônibus que transportam alunos e vem 
apresentando problemas e finaliza questionando a falta de vacinas para os jovens em 
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relação a COVID-19. Passou a fazer uso da palavra o Vereador Presidente que iniciou 
parabenizando o Vereador Rafa pela passagem de seu aniversário e também parabenizou 
o Governador Renan Filho pelas ações voltadas a nosso municipio. Falou sobre a 
dificuldade que o municipio teve em alugar máquinas pata bater milho e disse que ele 
mesmo com seu equipamento particular ainda conseguiu bater mais de dois mil sacos e 
mesmo assim ainda não conseguiram atender a todos, comentou que umas das promessas 
do governador de nosso estado é a doação de cinco máquinas para ajudarem a atender a 
demanda do nosso municipio.  Junior  disse que a gestão está trabalhando, que são muitas 
as cobranças, porém entende o prefeito que está priorizando as mais importantes. Falou 
ainda que o municipio deu um salto na agricultura com o incentivo através do 
Festival do Milho. 0 Presidenre  Junior  comentou sobre as ações do municipio que iniciou 
a limpeza das grandes barragens para o melhor acúmulo de água no período chuvoso. 
Finalizou convidando a todos para as festividades alusivas a Nossa Senhora das Graças 
no Povoado Barro Vermelho. Sem mais inscritos para o pequeno expediente o Presidente 
Júnior passou para a Ordem do Dia colocando em votação o Projeto de Lei de número 
09-2021 que "DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 0 EXERCÍCIO 
FINACEIRO DE 2022 EDÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 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 das Sessões da Câmara Municipal de Poço das 

Trincheiras Alagoas, em cinco de novembro de dois mil e vinte e um 
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Redator de Atas 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 
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CERTIDÃO 

Certifico que essa ata da sessão realizada no dia 05 de 

novembro de 2021, foi lida, discutida e aprovada na Sessão do dia 12 de 

novembro de 2021 e Publicada em Sessão. 

Poço das Trincheiras —AL em 12 de novembro de 2021 

Rua  Antônio Soares  N° 3 II 
E-mail: çaipqradepocodqstrilicheiras(d)hotmail.com  

Site: littp://www,pocodastrincheiras.a1.1e.g,br 
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