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TRANSPARÊNCIA A SERVIÇO DO POVO 

Ata da trigésima quinta reunião da Sessão 

Ordinária da Câmara Municipal de Poço das 

Trincheiras- AL, no segundo período legislativo da 

décima sexta legislatura. 

Aos dezessete dias do mês de dezembro 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, Elisvânio 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 colocou em 

votação a dispensa da ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade. em 

seguida solicitou a leitura do Expediente a apresentação do Projeto de Lei de número 

25 de 2021 que "CRIA A GUARDA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS-AL, COM OS 

RESPECTIVOS CARGOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS". também contou o oficio de 

número 61/2021 oriundo da Secretaria Municipal de Saúde deste municipio. Findo a 

leitura o Presidente deu inicio ao Pequeno Expediente, onde fez uso da palavra o 

Vereador Antônio Rafael que desejou a todos uma boa tarde e fez breve comentários 

sobre seus serviços prestados durante o ano de 2021, disse que cumpriu sua missão 

mais uma vez e que tem sua consciência tranquila, neste momento de sua fala o 

Vereador citou vários trabalhos executados por ele durante todo o ano. Rafael disse que 

independente de estar ou não do lado da gestão, seu trabalho é imparcial que jamais 

mudará quanto a isso, cobrará sempre que necessário e elogiará quando for merecido. 

Encerrou seu pronunciamento desejando a todos um feliz ano novo, passou a fazer uso 

da palavra o Vereador Vaninho Rocha que desejou uma boa tarde a todos e iniciou 

esclarecendo a todos os profissionais de educação que o projeto que tramita nesta casa 

não é um aumento como muitos estão falando, segundo o Vereador Vaninho trata-se 

de um reajuste de 4.52% nos salários atuais, Disse ainda que acha um percentual muito 

pequeno, tendo em vista um aumento de três milhões e seiscentos na verba do FUNDEB. 

Também finalizou suas palavras desejando um ótimo fim de ano a todos. Com  a palavra 

a Vereadora Janaani de Tete que cumprimentou a todos em nome de seu marido João 

Carlos e iniciou sua fala dizendo que 2021 foi um ano de muito trabalho e cobranças a 
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bem do povo de Poço das Trincheiras. Pediu a manutenção do tanque de água que é 

usado em conjunto com o trator para levar água potável para a população de Várzea de 

Dona Joana, pois há um grande desperdício de água durante o trajeto, causado pelas 

más condições do mesmo e completou apelando para o prefeito do municipio que em 

2022 olhe com bons olhos para nossa população e ofereça condições para que todos 

possam viver com dignidade. Agradeceu e desejou um próspero ano novo a todos os 

pocenses. Passou a fazer uso da palavra o Vereador João Alves que iniciou pedindo 

bengãos ao divino espirito santo e fez uma breve prestação de contas de seus trabalhos, 

citou várias indicações de sua autoria, agradeceu os votos recebidos de seus colegas em 

projetos de lei também de sua autoria e ao Prefeito Valmiro por ter enviado 25 projetos 

de lei, todos em beneficio da população. João disse que deseja que 2022 seja um ano de 

prosperidade para todos e que a pandemia que ainda assola a humanidade acabe, para 

que todos possamos viver em paz e sem o uso de mascaras. Com  a palavra o Vereador 

Renalvo Martins que desejou uma boa tarde a todos e em sua fala parabenizou ao 

Prefeito Valmiro e a Secretaria de Educação Luzinete Souza pôr no primeiro ano de 

mandato já ter enviado um projeto lei reajustando salários dos professores e comparou 

aos quatro anos da gestão passada, onde os profissionais tiveram seus salários 

defasados por falta deste reajuste. Parabenizou aos colegas de trabalho que tem votado 

nos projetos oriundos do Poder Executivo para o bem de toda a população. Passou a 

fazer uso da palavra a Vereadora Renilmary Alencar que cumprimentou a todos em 

nome do Vereador Presidente Júnior de Bolero. Iniciou sua fala dizendo que fiscalizar 

não é perseguição e sim observar atentamente e analisar se está ocorrendo algo fora do 

previsto, também citou algumas funções e deveres do Vereador. A mesma utilizou 

dessas palavras para justificar que não serão entregues os pareceres referentes aos 

projetos de números 20, 24 e 25 que consequentemente irão para apreciação no ano 

de 2022, devido à falta de concordância com o regimento interno desta casa. A 

Vereadora também fez uma breve prestação de contas citando várias ações e indicações 

de sua autoria durante todo o ano de 2021. Sobre o projeto de lei que reajusta os 

salários dos professores, a vereadora disse que seria muito interessante que o SINTEAL 

fizesse um estudo com cálculos baseando-se na inflação, disse ainda que nos anos 

anteriores eram muitas as cobranças por um reajuste de 12% e agora estão todos 

conformados? Pergunta Vereadora! Renilmary disse que as divergências entre opiniões 

dos Vereadores são necessárias para que sejam garantidos os direitos da população de  

Pogo  das Trincheiras. Desejou um feliz ano novo a todos e finalizou suas palavras. Passou 

a fazer uso da palavra o Vereador Presidente José  Cicero  Madeiro Júnior que iniciou 

cumprimentando a todos e comentou sobre as estradas de nosso municipio que estão 

sendo restauradas.  Junior  comentou o quão bom seria se a população pocense 

oficializasse suas demandas nesta "casa do povo" para que assim os Vereadores 

soubessem com mais detalhes a comunidade e o serviço que cada um necessita, pois 

através das redes sociais as cobranças ficam carente de informações e dificultando assim 
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lutar pela resolução dos problemas.  Junior  comentou sobre a gestão passada que cortou 

a contribuição financeira da prefeitura para o SINTEAL, falou isso na intenção 

demonstrar o quanto a gestão anterior batia de frente com o Sindicato que defende a 

classe docente. Sobre o projeto de lei que reajusta os salários dos funcionários da 

educação, o Vereador Júnior explicou a população que a Câmara apenas tem o Poder de 

Legislar, nesse caso votar no projeto, pois qualquer emenda modificativa alterando o 

percentual proposto pelo Poder Executivo seria inconstitucional. 0 Presidente também 

fez uma pequena explanação sobre o projeto de lei que dá benefícios aos universitários 

de nosso municipio que cursam as faculdades de odontologia e medicina. Finalizou seu 

pronunciamento parabenizando a todos os colegas pelos trabalhos executados durante 

o ano de 2021. Sem mais inscritos para o pequeno expediente o Presidente Júnior 

passou para a Ordem do Dia colocando em votação os seguintes projetos de lei com 

seus respectivos resultados: n2  14/2021 que "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO 

MUNCiP10 DE POÇO DAS TRINCHEIRAS PARA A 0 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 E 

DA OUTRAS PROVIDENCIAS", aprovado por unanimidade; de n2  13/2021 que "DISPÕE 

SOBRE 0 PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS-AL PARA 0 

QUADRIÊNIO DE 2022 A 2025" aprovado por unanimidade; de n2  18/2021 que "DISPÕE 

SOBRE A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA REDE DE 

ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS. ALAGOAS, E DA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.", aprovado por unanimidade; de n2  19/2021 que "INSTITUI REGRAS 

PARA A DOAÇÃO DIRETA DE PRÊMIOS EM FESTIVIDADES CULTURAIS ORGANIZADAS 

PELO MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS/AL E ESTABELECE A CRIAÇÃO DE 

PROGRAMAS SOCIAIS PARA FOMENTO DA CULTURA E DESPORTO NO ÂMBITO 

LOCAL." Aprovado por unanimidade; de n221/2021 que "CRIA PROGRAMA DE AUXILIO 

UNIVERSITÁRIO AOS ESTUDANTES DE MEDICINA E ODONTOLOGIA - PRUMO.". 

aprovado por unanimidade; de n2  22/2021 que "DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO 

HINO OFICIAL DO MUNICÍPIO DEPOGODAS TRINCHEIRAS, ALAGOAS, ESCOLHIDO EM 

CERTAME PÚBLICO, QUE  SERA  INCORPORADO NOS SIMBOLOS OFICIAIS DO 

MUNICÍPIO." aprovado por unanimidade e De n223/2021 que "DISPÕE SOBRE A 

REVISÃO GERAL ANUAL DOS SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS DO PESSOAL DA REDE 

PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE POGODAS TRINCHEIRAS/AL COM BASE NO ÍNDICE 

NACIONAL DE PREGOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA; ATUALIZAÇÃO DAS TABELAS 

VENCIMENTAIS: E ADOTA OUTRAS PROVIDENCIAS." Que também foi aprovado por 

unanimidade. em seguida foi colocado em votação o Projeto de Lei Legislativo de n° 

07/2021 , oriundo deste Poder Legislativo que "DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS E 

DETERMINA PROVIDÊNCIAS CONEXAS." Que também foi aprovado por unanimidade. 

Nada mais a tratar o Presidente encerrou a sessão e eu Romário Henrique Palmeira 

Wanderley, redator de atas desta Câmara Municipal, redigi e digitei essa ata que vai 

abaixo datada e assinada. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Poço das Trincheiras 

Alagoas, em dezessete de dezembro de dois mil e vinte e um 
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CERTIDÃO 

Certifico que essa ata da sessão realizada no dia 17 de 

dezembro de 2021, foi lida, discutida e aprovada na Sessão do dia 18 de 

fevereiro de 2022 e Publicada em Sessão.  

Pogo  das Trincheiras —AL em 18 de fevereiro de 2022 

Romário Henrique Palmeira Wanderley 

Redator de Atas 

Rua  Antônio Soares  N° 311 
E-mail: camaradepocodastrincheirasra)hotmail.com  

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


	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125

