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TRANSPARÊNCIA A SERVIÇO DO POVO 

Ata da terceira reunido da Sessão Ordinária da  

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

Aos cinco dias mês de  mat-go  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, Elisvinio Alves da Silva, 
Janaani Silva Viana,  Joao  Alves da Silva, José Orlando Vieira Martins e Renilmary 
Alencar Correia da Silva. Havendo número legal o Presidente iniciou a Sessão e pediu 
a leitura da ata da sessão anterior, após ser lida, foi votada e publicada em sessão. Do 
Expediente, constou as indicações com os número de três a oito de dois mil e vinte um, 
como também os requerimentos de números cinco e seis de autoria da Vereadora 
Renilmary Alencar. Findo a leitura o Presidente deu inicio ao Pequeno Expediente 

onde deu inicio o Vereador Antônio Rafael que saudou a mesa diretora e deu inicio ao 
seu pronunciamento comentando a falta d'água e da seca que assola o nosso município e 
diz que a situação é delicada, comentou ainda, que a demanda e pedidos por  Ague  potável 
é muito grande e que apenas a prefeitura não consegue atender a todos. 0 Vereador Rafael 
disse que torce para que os poderes: Municipal, Estadual e Federal entrem em um 
consenso e prestem esse socorro a população pocense. Parabenizou a gestão atual pela 
recuperação das principais estradas do nosso município, pela limpeza dos açudes e 
barragens para melhor acúmulo de água das chuvas. Finalizou Parabenizando as mulheres 
de nosso município pelo seu dia que se aproxima. Fez uso da Palavra o Vereador 
Vaninho Rocha que iniciou seu pronunciamento comentando sobre suas indicações onde 
solicita abrigos para os munícipes aguardarem transportes municipais e intermunicipais, 
pois foi solicitado pela comunidade em reuniões que o mesmo participou. Comentou 
ainda sobre o trabalho das máquinas que refazem a manutenção das estradas e pediu para 
que o senhor prefeito possa dar também atenção a estrada que liga o Sitio Saco do 
Ramalho a sede do nosso município. Finalizou agradecendo aos ouvintes da Radio 

Milênio e internautas do Facebook. Fez uso da palavra a Vereadora Janaani que saudou a 
mesa em nome do Presidente Júnior de Bolero, agradeceu a Deus pela oportunidade de mais 

uma vez fazer uso da tribuna para defender seu povo. Comentou sobre suas indicações, 



reforçando a necessidade dos abrigos e das placas de sinalização em nosso município. Falou 

sobre a ambulância da região de Lagoa Bonita e que pela terceira vez uma grávida precisou de 

socorro e não obteve, desta vez ela não ganhou o bebe em casa, mas tiverem que alugar um 

veiculo para fazer o socorro necessário, disse a Vereadora! Reforçou o pedido do Vereador 

Rafael quando o mesmo fala na seca e a sede da população de nosso município que não possui 

água encanada. Parabenizou todas a mulheres e agradeceu a todos que a ouviram. Fez uso da 

palavra o Vereador João Alves que em nome da primeira Secretaria desta Casa, a Vereador 

Vilma Cirilo Lima parabenizou a todas as mulheres de nosso município. Deu inicio a seu 

pronunciamento pedindo bençãos e inspiração ao Divino Espirito Santo. 0 Vereador João disse 

que a democracia em Poço das Trincheiras, finalmente chegou, e lembrou da gestão passada 

quando os Vereadores não podiam fiscalizar obras públicas e eram impedidos de cumprir o seu 

dever. Disse ser vereador de todo o município e que não medirá esforços para defender os 

direitos do povo. Pediu a Secretária Municipal de Cultura e Esportes, agilidade nas reformas e 

reestruturação das Quadras Poliesportivas de nosso municipio para que assim que o período 

pandêmico passar, nossos atletas possam praticar seus esportes. Fez uso da palavra o Vereador 

Landeco que desejou uma boa tarde a todos e saudou a todas as mulheres em nome da 

Vereadora Vilma Cirilo. Concordou com as palavras do colega Antônio Rafael e se solidarizou 

com as famílias que passam necessidades devido a falta d'água, o Vereador Landeco pediu união 

aos Vereadores desta casa, para que possam trabalhar em harmonia e poderem fazer o melhor 

para a população pocense. Finalizou suas palavras e passou a fazer uso da palavra a Vereadora 

Renilmary, que saudou a mesa em nome do Presidente José  Cicero  Madeiro  Junior.  Iniciou 

agradecendo ao responsável pela iluminação pública pela reposição das lâmpadas na Rua 

Antônio Soares, e pediu para que este trabalho se estenda a todo o município. Comentou sobre 

seus requerimentos protocolados nesta casa, e reforçou a importância do Portal da 

Transparência para melhor acompanhamento do uso dos recursos públicos. Finalizou seu 

pronunciamento lendo uma mensagem em homenagem a todas as mulheres de nosso 

município. Fez uso da palavra a Vereadora Vilma Lima Cirilo, que saudou a mesa em nome do 

Vereador José  Cicero  Madeiro  Junior  e iniciou suas palavras falando sobre visitas ao Centro de 

Saúde Ademar Medeiros e a Secretaria Municipal e Saúde, onde conversou com a Secretaria 

sobre a questão da falta de médicos, segundo a Vereadora Vilma a Secretaria falou que existem 

vagas abertas e que estão à espera de novos profissionais na área da medicina. Parabenizou as 

mulheres de nosso município em nome de sua neta Maria Natália. Fez uso da palavra o 

Vereador Presidente José  Cicero  Madeiro Júnior que parabenizou os Vereadores pelas 

proposições apresentadas neste plenário. Parabenizou também a toda a equipe da saúde que 

hoje realizaram testes de COVID-19 e conscientizaram a população de nosso município. Pediu a 

toda a população para que se previnam; se todos fizerem sua parte conseguiremos vencer essa 

pandemia, disse o Vereador  Junior!  Solicitou a Secretária de Saúde para que seja retomada a 

obra do Posto de Saúde do Povoado Jorge, solicitou ainda ao Secretário de Obras para que 

reinstale o chafariz deste mesmo Povoado que covardemente e sequer uma justificativa 

plausível foi retirado no inicio do mandato da Prefeita Aparecida. Finalizou parabenizando a 

todas as mulheres em nome de sua filha Rayane. Dando continuidade o Senhor Presidente 

deu inicio Na Ordem do Dia e colocou em votação o Requerimento de número um de 

dois mil e vinte um, que foi rejeitado com três votos favoráveis e cinco votos contra: em 
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seguida foi colocado em votação o requerimento de número três, que foi aprovado por 
unanimidade; por último foi colocado em votação requerimento de número quatro de dois 
mil e vinte um, que foi rejeitado com três votos a favor e cinco votos contra. 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 
cinco de março de dois mil e vinte e um 
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