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TRANSPAANCIA A SERVIÇO DO POVO 

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

Aos doze 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, 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 pediu 
a leitura da ata da sessão anterior, após ser lida, foi votada, aprovada por unanimidade e 
publicada em sessão. Do Expediente constaram os Projetos de Lei em Regime de 
Urgência Oriundos do Poder Executivo com os seguintes números e Ementas: número 
três de dois mil e vinte um que "AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 240.000,00 (DUZENTOS E 
QUARENTA MIL REAIS) AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNCIIPIO DE POÇO 
DAS TRINCHEIRAS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"; de número quatro de dois 
mil e vinte um que "AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR 
CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 2.725.000,00 (DOIS MILHÕES, 
SETECENTOS E VINTE CINCO MIL REAIS) AO VIGENTE ORÇAMENTO DO 
MUNCIIPIO DEPOÇO DAS TRINCHEIRAS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS" de 
número cinco de dois mil e vinte um que "AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 192.500,00 
(CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) AO VIGENTE 
ORÇAMENTO DO MUNCÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS" constou ainda o oficio de número onze de dois mil e vinte  urn  oriundo 
do gabinete da Presidência deste Poder Legislativo, direcionado ao Senhor Clênio da 
Silva Santana Secretário de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente. Constaram 
também as indicações de números nove e dez de dois mil e vinte de autoria do Vereador 
Vaninho Rocha. Findo a leitura o Presidente deu inicio ao Pequeno Expediente onde 
deu inicio o Vereador Antônio Rafael que cumprimentou a todos os ouvintes e internautas 

que acompanham esta sessâo ordinária. Saudou a mesa diretora em nome do Presid nte Júnior 
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e deu inicio a seu pronunciamento dizendo que em conversa com Chefe do Executivo sobre a 

questão da falta d'água em sua região, obteve a informação que  sera  encaminhado três carros-

pipa por semana para cada localidade, afins de amenizar a situação dos Sítios e Povoados mais 

afetados. Falou do compromisso do Prefeito Valmiro para com a população pocense citando 

como exemplo a recuperação das estradas do município. 0 Vereador Rafael também prestou 

várias informações sobre a  area  da saúde e de transportes, onde plantões estão ativos e os 

médicos estão sendo designados as comunidades. Finalizou suas palavras dizendo que a gestão 

está trabalhando para o povo com imparcialidade. Fez Uso da Palavra o Vereador Vaninho 
Rocha que iniciou desejando uma boa tarde a todos e iniciou seu pronunciamento comentando 

sobre suas indicações reforçando o pedido de doação de sextas-básicas para os vendedores 

ambulantes, afetados pelo decreto do governo do nosso estado devido a pandemia. Também 

fez outras reinvindicações como: descontos em IPTUs e isenções de taxa de alvará pra pequenos 

comerciantes. Passou a Fazer uso da palavra a Vereadora Janaani que desejou uma boa tarde 

a todos os ouvintes e presentes em nome do Senhor Presidente Júnior de Bolero. Iniciou seu 

pronunciamento agradecendo ao Prefeito Municipal por ter enviado caminhões com água para 

sua comunidade Várzea de Dona Joana, e apelou para que estes não sejam desviados para 

residências particulares, e sim, para cisternas coletivas. Comentou sobre trabalhos executados 

através da secretaria de transportes, como a limpeza de barragens em sua região, disse ainda 

que fez um pedido ao operador que estava realizando este trabalho para que o mesmo fosse 

feito em mais duas barragens, cujo uma delas seria do irmão da Vereadora Janaani, porém seu 

pedido não foi atendido. Pediu mais iluminação para os postes dos sítios Jacú e Serra do Jacú. A 

Vereadora Janaani também pediu consciência a população pocense para os cuidados e higiene 

contra pandemia do Coronavirus. Fez uso da palavra o Vereador João de Cornélio que iniciou 

seu pronunciamento pedindo o abastecimento d'água para várias comunidades carentes de 

nosso município. 0 Vereador João disse ser um legislador de todo o município e que sempre 

priorizará os direitos da população pocense. Parabenizou a gestão pelos trabalhos executados 

em todo o município como a recuperação de estradas e limpeza de barragens. Agradeceu a Deus  

or  mais um dia de trabalho e finalizou seu pronunciamento. Com  a palavra a Vereadora 

enilmary Alencar que iniciou dizendo, Estamos no mês da água (março) e estive visitando o  

pogo  artesiano da comunidade Jacu e Mocó, os mesmos estão funcionando e atendendo a 

necessidade dos moradores, já o da comunidade Riacho dos Porcos não, a bomba está queimada 

há um mês, a prefeitura sinalizou comprar a bomba e instalar e até o presente momento a 

comunidade não teve retorno, a população pede agilidade devido não ter mais o fornecimento 

da Defesa Civil. Aproveito para falar do Festival do Milho que foi divulgado nas redes sociais, 

ação louvável, mas que existe dúvidas por parte dos agricultores. A vereadora questiona a falta 

de regulamento com informações necessárias para que os agricultores venham fazer a inscrição, 

as dúvidas são:  Quern  pode participar precisa de  DAP?  tem terreno no município e mora fora, 

ou mora no município, mas o terreno faz divisa com Maravilha, Senador, Pernambuco, poderão 

participar? A semente vai ter teste de germinação, análise de solo, aplicação de adubo, muitos 

agricultores não se inscreveram pela falta de informações e muitos já procuraram a secretaria e 

não existe o regulamento. Continuou a Vereadora Renilmarv, Faço um pedido ao gestor a pedido 

do morador para passar a máquina na estrada da serra no Troca Tapa, com as chuvas que caíram 

danificou a estrada que da acesso Guari a Camoxinga e nessa ladeira o local ta péssimo. E por 

fim, venho reforçar aos pais que não deixe de pegar as atividades dos filhos nas escolas, estamos 



vivendo um momento delicado com a pandemia, mas não podemos deixar de educar nossos 

filhos Finalizou a Vereadora. Fez uso da Palavra o Vereador Presidente José  Cicero  Madeiro  

Junior  que deu inicio ao seu pronunciamento comentando sobre um oficio direcionado a 

agência dos Correios cobrando um atendimento em horário comercial e que seja feita a entrega 

das correspondências durante toda a semana. 0 Vereador Júnior comentou sobre a região de 

Várzea de Dona Joana, onde esta bem assistida na questão de abastecimento de água, diante 

disto apelou para o Secretário de Transportes e o Prefeito Municipal para que esse trabalho 

possa se estender para as outras regiões. Lembrou do novenario a São José, Padroeiro do 

Povoado Jorge e pediu cuidado e consciência a todos os fiéis que vão participar das celebrações. 

Dando continuidade o Senhor Presidente passou para Ordem do Dia e baixou os 
Projetos de Lei de números três, quatro e cinco de dois mil e vinte um, para as Comissões 
competentes, ainda na Ordem do Dia o Presidente colocou em votação o Requerimento 

de número cinco de dois mil e vinte  urn  que foi votado e aprovado por unanimidade. por 
ultimo foi colocado em votação o requerimento de número seis de dois mil e vinte um, 
que também foi votado e 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  Camara  Municipal de Poço das Trincheiras Alagoas, em doze de março de 
dois mil e vinte e um 
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CERTIDÃO 

Certifico que essa Ata da sessão realizada em 12 de março de 

2021, foi lida, discutida e aprovada na Sessão do dia 26 de março de 2021 

e Publicada em Sessão.  

Pogo  das Trincheiras —AL em 26 de ma iço de 2021 

Romario Henrique Palmeira Wanderley 

Redator de Atas 

Rua Antônio Soares N° 3 I I  
E-mail:  camaradepocodastrincheiras@hotma  i I .com  

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