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TRANSPARÊNCIA A SERVIÇO DO POVO 

Ata da nona reunião da Sessão Ordinári 
Municipal de  Pogo  das Trincheiras- AL, 
período legislativo da décima sexta legi 

Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e vinte um, a hora  regiment  
se os Vereadores deste município, sob a Presidência do Vereador José Cice 
Júnior com secretaria da Vereadora Vilma Lima Cirilo, a pedido do 
Primeira Secretária fez a chamada, onde responderam além dos supras 
seguintes presentes: Antônio Rafael Ferreira Ramos, Elisvfinio Alve 
Janaani Silva Viana, João Alves da Silva, José Orlando Vieira Martins e 
Alencar Correia da Silva. Teve falta justificada o Vereador José Renal 
Caçula. Havendo número legal o Presidente iniciou a sessão e pediu a leitu 
sessão anterior, após ser lida, foi votada, aprovada por unanimidade e p 
sessão. Do Expediente constou o Parecer da Comissão de Justiça e Reda 
Projeto de lei de número 03/2021, onde resolveu exarar parecer favo 
tramitação. Em seguida constou a indicação de número dezenove de dois mi 
de autoria do Vereador Vaninho Rocha, constou ainda o requerimento de nu 
dois mil e vinte um também de autoria do Vereador Vaninho Rocha e requ 
número onze de dois mil e vinte um de autoria da Vereadora Renilmary Ale 
a leitura o Presidente deu inicio ao Pequeno Expediente onde deu inicio 
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	o Antônio Rafael que desejou a todos uma boa tarde em nome do Preside 
iniciou seu pronunciamento agradecendo pelas bençãos divinas que tem agra 
município em forma de chuvas. Comentou sobre a indicação da Vereadora 
trata da distribuição de  kits  de merenda escolar e disse ter acompanhado pes 
distribuição de tais  kits,  ressaltou ainda a importância dessa distribuição par 
pois além de ser um direito garantido por lei, é uma das promessas de  cam  
governo atual pretende manter em sua gestão além das duas alimentações  pa  
enquanto nas escolas. Comentou ainda sobre vários fatos plausíveis 
acontecendo em nosso município como: a ambulância nova que o municipi 
vacinação contra o COVID nas comunidades quilombolas e pessoas  corn co  

a distribuição de próteses dentárias, a recuperação da passagem molha 
Morcego entre outros acontecimentos. Finalizou dizendo que seus cont 
mesmos e os disponibilizou para a população. Passou a fazer uso da palavra 
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Vaninho Rocha que desejou uma boa tarde a todos e saudou a mesa em nome do 
Vereador Presidente Júnior, iniciou comentando sobre seu requerimento, onde solicita 
explicação sobre a doação de postes de iluminação pública da passagem molhada do Sitio 
Maria. Sobre ambulância que o município recebeu, o Vereador Vaninho Rocha disse ser 
muito bom para a população, porém discorda da Secretária de Saúde quando a mesma diz 
ter recebido da gestão anterior todas as ambulâncias sucateadas, falou que concorda que 
alguns veículos poderiam estar precisando de manutenção, mas sucateados são os 
veículos que estão impossibilitados de circular, o que não era o caso das ambulâncias 
quando entregues a nova gestão. Comentou também sobre sua indicação que pede 
informações sobre os precatórios dos funcionários da educação e reforçou o pedido para 
que o Prefeito forneça informações acerca desses precatórios. Fez uso da palavra a 
Vereadora Janaani de Tete que desejo uma boa tarde a todos e saudou a mesa em nome 
do Presidente  Junior  Madeiro. Iniciou seu pronunciamento reforçando sobre sua 
indicação, onde cobra atitudes do Poder Executivo quanto ao esgoto que despeja na 
barragem do Povoado Várzea de Dona Joana. Também apelou a Secretaria de 
infraestrutura que faça uma manutenção na Rua do Cachimbo, que segunda a Vereadora 
esta precisando de iluminação. Comentou também sobre uma indicação protocolada por 
ela em sessões passadas, que cobra o calçamento da Rua Cajueiro que tem crescido 
bastante em população. Janaani também comentou sobre a demora do Poder Executivo 
na entrega das casas da FUNASA as famílias carentes, citou que uma dessas casas seria 
do Senhor José Panta e que se ele fosse esperar por essa moradia, o mesmo e toda sua 
família estariam ao relento. A Vereadora Janaani disse ter feito uma visita no poço 
artesiano da comunidade de várzea, onde o Vereador Antônio Rafael teria dito em sessão 
passada que o mesmo estava em pleno funcionamento, e que chegando IA a Vereadora 
constatou o contrário do que foi dito pelo colega edil. Passou a fazer uso da palavra o 
Vereador João Alves que desejou urna boa tarde a todos e iniciou seu pronunciamento 
fazendo um desabafo sobre uma pergunta feita pela  ex-vereadora deste município, a 
Senhora Eliane Gomes, onde a mesma pergunta ao Vereador João por que as quadras do 
Povoado Quandu e demais localidades estão fechadas, o Vereador João disse então em 
resposta a  ex-vereadora, que estamos em um período pandémico e que existem decreto 
vigentes do Governo do Estado que proibem muitas ações que levem a aglomerações. 
Disse ainda que ele não tem culpa da  ex-vereadora ter perdido a eleição, perguntou porque 
a mesma quando Vereadora desse município, fechou a quadra do Povoado Quandu, 
quando ocorria o campeonato que estava em fase de "mata-mata". Falou também que o 
Posto de saúde do Povoado Barra da Tapera passou mais de  urn  ano fechado e a  ex-
Vereadora nunca teve coragem de cobrar sua abertura a gestão passada, 0 Vereador João 
falou que cobra atualmente da gestão uma ambulância para o citado povoado. Finalizou 
citando inúmeras cobranças que fez na gestão da  ex-prefeita como: um local para as 
crianças jogarem bola, pois estavam jogando nas areias do Rio Ipanema, que retirasse o 
esgoto que despejava dentro do Rio Ipanema, entre outras cobranças para dignificar todos 
os munícipes. Fez uso da palavra a Vereadora Renilmary Alencar. Dizendo que a 
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população tem procurado a Secretaria de Assistencial para saberem informaeões sobre a 
distribuição das cestas-básicas e o cadastro do Aluguel Social para as famílias em 
vulnerabilidade social, porém não encontram respostas. A Vereadora falou que esteve na 
região serrana, no Sitio Serra do Poço, onde ouviu moradores que reclamavam da 
qualidade do material colocado na recuperação das estradas (Barro de Louça) e falou que 
os moradores temiam a chegada das chuvas, que foi o que aconteceu dias depois da visita 
da Vereadora e que acabou deixando as estradas daquela comunidade intransitável. Falou 
sobre reclamação de munícipes quando se trata da distribuição de medicamentos, segundo 
ela populares reclamam da falta destes e do motivo de a receita ter que ficar •etida, falou 
ainda que pessoas que fazem uso de remédios controlados não estão tendo acesso aos 
mesmos, citou que o Vereador  Joao  falou que já esta tendo atendimento médico no 
Povoado Quandu e diz que esta não é a mesma situação do Povoado Tapuio. Lembrou 
que no próximo dia dezesseis se comemora o dia do Gari e agradeceu a todos pela 
contribuição da limpeza do município e ao meio ambiente. Como também no dia dezoito 
de maio é o dia de combate ao abuso sexual de crianças e adolescente e pediu a todos que 
fiquem atentos, pois neste período de pandemia é um momento em que elas se encontram 
mais vulneráveis. Passou a fazer uso da palavra o Vereador Presidente que pelo 
adiantar da hora apenas parabenizou a toda a comunidade da cidade de Senador Rui 
Palmeira na pessoa da Prefeita Geane moura pelos trinta e nove anos de emancipação 
política daquela cidade. Na Ordem do Dia o presidente colocou em votação o Projeto de 
Lei de número três de dois mil e vinte um que "AUTORIZA 0 PODE EXECUTIVO 
MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 240,00 
(DUZENTOS E QUARENTA MIL REASI) DO VIGENTE ORÇAMENTO DO 
MUNICIPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS E DA OUTRAS PROVIDÉI\ CIAS", em 
votação o referido projeto 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 assinaca. Sala das 
Sessões da  Camara  Municipal de Poço das Trincheiras Alagoas, em quatorze de maio de 
dois mil e vinte e um 
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Demais Vereadores: 
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CERTIDÃO 

Certifico que essa Ata da sessão realizada em 14 d maio de 

2021, foi lida, discutida e aprovada na Sessão do dia 21 de maio s e 2021 e 

Publicada em Sessão. 

Poço das Trincheiras —AL em 21 de maio de 2021 
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Romario Henrique Palmeira Wanderley 

Redator de Atas 
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