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TRANSPARÊNCIA A SERVIÇO DO POVO 

Ata da oitava reunião da Sessão Ordinária da  

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

Aos sete dias do mês de maio 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, Elisvfinio Alves da Silva, 
Janaani Silva Viana e Renilmary Alencar Correia da Silva. Tiveram falta justificada 
os Vereadores João Alves da Silva e José Orlando Vieira Martins. 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 Decreto Legislativo de n°01/2021 que "INSTITUI A COMENDA MARIA  
LUCIA  MARIANO ALVES "DONA LUCI" E ADOTA PROVIDÊNCIAS 
CORRELATAS" e de número 02/2021 que "INSTITUI A COMENDA JOSÉ GILDO 
RODRIGUES" E ADOTA PROVIDÊNCIAS CORRELATAS". Constou também o 
Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei de número três de dois 
mil e vinte  urn  oriundo do Poder Executivo, onde resolve exarar parecer favorável. Findo 
a leitura o Presidente deu inicio ao Pequeno Expediente onde deu inicio o Vereador 
o Vereador Antônio Rafael que saudou a todos os pocenses e colegas Vereadores em 
nome do Senhor Presidente. Iniciou seu pronunciamento comentando o excelente 
trabalho executado pela Prefeitura Municipal em colocar bueiras no esgoto da Rua 
Ipanema, neste município, falou que por várias vezes cobrou da gestão passada este 
mesmo serviço e nada foi feito. O Vereador Rafael disse estar satisfeito com o trabalho 
da secretaria de agricultura quando se trata de corte de terra, pois os tratores não param e 
atendem a todos com imparcialidade. Passou a fazer uso da palavra o Vereador 
Vaninho Rocha que comentou sobre uma indicação protocolada por ele em sessões 
passadas, onde cobra da gestão a recuperação da estrada principal que dá acesso ao Sitio 
Morcego, porém até hoje nada foi feito, pediu ao Secretário Fabricio que atenda aquela 
comunidade o mais rápido possível. Comentou sobre algumas solicitações de 
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informações que irá fazer na próxima sessão, onde envolvem doação de postes da ponte 
do Sitio Manue e o motivo da não inauguração do Centro de Endemias do Sitio Passagem. 
Fez uso da palavra a Vereadora Janaani de Tete que saudou a todos que a ouvem e 
assistem, parabenizou as mães pelo seu dia que se aproxima e leu uma mensagem em 
homenagem a elas. A Vereadora cobrou mais uma vez os  kits  de merenda escolar que 
segundo ela até o presente momento não foram distribuídos e ressaltou as dificuldades 
que as famílias do nosso município vem passando neste momento. Janaani comentou 
ainda sobre o crédito suplementar que foi aprovado nesta casa destinado ao enfrentamento 
do COVID-19, segundo ela estão faltando máscaras nos postos de saúde e não estão 
pagando os dez por cento da COVID aos funcionários da linha de frente de combate ao  
virus.  Passou a fazer uso da palavra a Vereadora Renilmary Alencar que comentou 
sobre a proximidade do dia das mães e também leu uma mensagem para homenageá-las. 
A Vereadora falou que as pessoas procuram o gestor na prefeitura e recebem como 
resposta que o mesmo não está atendendo e fornecem um número para que possam ligar 
e agendar o atendimento, porém dependendo do assunto a data agendada pode variar de 
oito a quinze dias, A gestora passada foi muito criticada neste sentido, então pergunta a 
Vereadora, o que mudou?. Comentou ainda sobre o corte de terras, e disse que em seu 
ponto de vista a prefeitura deveria ter no mínimo dobrado o número de tratores, já que 
esse foi também um ponto muito criticado na gestão passada. Em relação ao credito da 
CODEVASF de cem mil reais para a recuperação das nascentes do Rio Ipanema, A 
vereadora diz que pelo tempo em que foi disponibilizado este credito já deveriam ter sido 
executadas ações neste sentido. Cobrou providencias na Praça José Rodrigues da Silva ao 
setor de iluminação quanto ao concerto dos postes, pois estão dando choques e ofertando 
risco a população, pediu também o concerto dos balanços nela existentes. Passou a fazer 
uso da palavra o Vereador Presidente que onde externou sentimentos a família do 
Senhor conhecido corno Zé Bezerra pelo falecimento de seu filho Agamenon nesta última 
quarta-feira. Parabenizou o Secretário de Agricultura o Senhor Clenio pelo trabalho 
executado nos cortes de terra em nosso município. Parabenizou também os vereadores 
Vaninho Rocha e Renilmary Alencar pelas indicações pedindo a criação de comendas 
que levam os nomes dos Saudosos  Ex-prefeito Gildo Rodrigues e Dona Luci. Parabenizou 
o amigo Valtemir pela passagem de seu aniversário, e também a todas as mães pelo seu 
importante dia. Sem matéria para a Ordem do Dia e 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 sete de maio de dois 

mil e vinte e um 

Presidente 

Vice-presi 
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CERTIDÃO 

Certifico que essa Ata da sessão realizada em 07 d maio de 

2021, foi lida, discutida e aprovada na Sessão do dia 14 de maio s e 2021 e 

Publicada em Sessão. 

Poço das Trincheiras —AL em 14 de maio de 2021 
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Romario Henrique Palmeira Wanderley 

Redator de Atas 

Rua  Antônio Soares  N° 311 
[-mail: cam aradepocodastrinch e ras@h otmai 1  .com  
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