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TRANSPARÊNCIA A SERVIÇO DO POVO 

  

Ata da décima segunda reunião da Sessão 
Ordinária da  Camara  Municipal de Poço das 
Trincheiras- AL, no primeiro período legislativo da 
décima sexta legislatura. 

Aos dezoito dias do mês de junho 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 do Vereador José Renalvo Martins Caçula. A pedido do 
Presidente o Primero Secretário Interino fez a chamada, onde responderam além dos 
supracitados os seguintes presentes: Antônio Rafael Ferreira Ramos,  Joao  Alves da 
Silva e José Orlando Vieira Martins. Teve falta justificada os Vereadores, Elisvfinio 
Alves da Silva, Renilmary Alencar Correia da Silva, Janaani Silva Viana e Vilma 
Lima Cirilo. Havendo número legal o Presidente iniciou a sessão e colocou em votação 
a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimida, Do 
Expediente constou a apresentação dos Projetos de Lei de números 09 de dois mil e vinte 
um que "Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução do 
orçamento para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências.", de número 10 
de 2021 que "Dispõe sobre o reparcelamento e parcelamento de débitos do Município de 
POÇO DAS TRINCHEIRAS-AL com seu Regime Próprio de Previdência Social — 
RPPS.", também constou as indicações de número vinte dois mil e vinte  urn  de autoria 
das Vereadoras Renilmary Alencar e Janaani de Teté; indicação de número vinte dois de 
dois mil e vinte um, de autoria conjunta dos Vereadores Vaninho Rocha e Janaani de 
Teté. Findo a leitura e sem inscritos para o pequeno expediente o senhor Presidente 
deu inicio a Ordem do dia, onde baixou os projetos supracitados para as comissões 
competentes. 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 c:12 Poço das 
Trincheiras Alagoas, em dezoito de junho de dois mil e vinte e um 
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CERTIDÃO 

Certifico que essa Ata da sessão realizada em 18 de unho de 

2021, foi lida, discutida e aprovada ria Sessão do dia 09 de julho c e 2021 e 

Publicada em Sessão.  
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(-2 

Romário Henrique Palmeira Wanderley 

Redator de Atas 
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