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Ata da primeira reunião da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de  Pogo  das 

Trincheiras- AL, no primeiro período legislativo da décima sexta legislatura. Aos 

dezenove dias mês de fevereiro 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, Janaa 

Silva Viana, João Alves da Silva, José Orlando Vieira Martins, José Renalvo Martins 

Caçula, Renilmary Alencar Correia da Silva. Havendo número legal o Presidente iniciou 

a Sessão e pediu a leitura das atas das sessões anteriores, onde foram lidas, discutidas, 

votadas e aprovadas por unanimidade. 0 Presidente pediu a publicação das mesmas e 

deu inicio ao Expediente onde constou os Requerimentos de números um e dois de dois 

mil e vinte um de autoria da Vereadora Renilmary Alencar. Constaram ainda as 

indicações de número um de dois mil e vinte um de autoria do Vereador Júnior e de 

número dois de dois mil e vinte dois de autoria do Vereador João de Cornélio. Dando 

continuidade o Senhor Presidente deu inicio ao Pequeno Expediente que seguindo por 

ordem de inscrição fez uso da palavra o Vereador Rafa de Erivan que falou da satisfação 

de mais uma vez participar e legislar ao lado do povo de  Pogo  das Trincheiras, falou 

também de seus anseios para os quatro anos de gestão que estão por vir. Disse que 

todos do município podem contar com o Vereador Rafa de Erivan que o mesmo sempre 

estará pronto a servir a toda população. Falou ainda que o município recebeu o trator 

de Várzea de Dona Joana com a grade aradeira, só o ferro, o motor batido, o motor de 

bombear água sem funcionar, a grade de madeira totalmente danificada e o pipa 

totalmente danificado, falou também que ele reivindicou e foram concertados e gastos 

dezoito mil e quinhentos reais no trator citado, esse hoje está atendendo a toda a 

população sem exceção. Em seguida fez uso o Vereador Elisvânio Alves que fez alguns 

agradecimentos e iniciou seu pronunciamento dizendo que é vereador não só dos que 

nele confiaram o voto na eleição passada e sim de todo o município de  Pogo  das 

Trincheiras. Comentou sobre a entrega dos veículos repassados por ele no fim de seu 

exercício como secretário municipal de transportes e disse que cumpriu seu pape 

enquanto ocupava a pasta e que como Vereador pretende lutar para garantir os direitos 

de todos os munícipes. Fez uso da palavra o vereador Vereadora Janaani Silva Viana 

que iniciou seu pronunciamento agradecendo a todos que contribuíram em sua 

trajetória até este momento, principalmente ao Saudoso Gildo Rodrigues. A Vereador 

Janaani se solidarizou com uma família que perdeu sua casa em um incêndio no Povoado 

Jacu e falou que a família está recebendo muitas doações entre roupas e alimentos, mas 

é necessário reconstruir a moradia daquela família. Fez uso da palavra a Vereadora 
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Renilmary que iniciou agradecendo o apoio de sua família, da  Ex-prefeita Aparecida e a 

todos os seus eleitores. Fez reivindicações para a  area  da saúde onde estão acontecendo 

descasos como ambulâncias quebrando em meio a um socorro, falta de médicos nos 

plantões, funcionários que não souberam manusear oxigênio, além de pequenas 

dificuldades que podem ser acompanhadas e sanadas. Passou a Fazer uso da palavra o 

Vereador José Renalvo Martins Caçula que saudou a todos os presentes e iniciou seu 

pronunciamento agradecendo a Deus pela volta a esta casa. Disse está feliz que a gestão 

tenha iniciado os trabalhos valorizando o esporte e tem certeza que o Prefeito Valmiro 

fará um bom trabalho, sem perseguição e com coerência na realização dos seus deveres. 

Agradeceu a todas as famílias pocenses pela oportunidade de trabalhar e defendê-los 

por mais quatro anos. Fez uso da palavra a Vereadora Vilma que desejou uma boa tarde 

a todos que a ouvem e assistem. Comentou que apoia o Prefeito Valmiro Costa para 

poder ajudar a todos os munícipes legislando com sabedoria e concordância aos direitos 

do povo. Fez uso da palavra o Vereador Landeco que agradeceu a todos os presentes 

em especial a pessoa do advogado Edson Magalhães. Agradeceu também a Deus e aos 

eleitores pela oportunidade de representar o seu município mais urna vez no Poder 

Legislativo, finalizou e passou a fazer uso da palavra o Presidente José  Cicero  Madeiro 

Júnior que falou sobre a satisfação de representar os munícipes de  Pogo  das Trincheiras 

pela quarta vez consecutiva. Teceu vários elogios aos colegas Vereadores e disse esperar 

que todos trabalhem com sensatez e coerência, pensando sempre nos direitos e bem 

estar da população pocense na Ordem do Dia constou a leitura da composição das 

comissões que ficaram da seguinte forma: Comissão Constituição, Justiça e Redação 

Final: Presidente; Janaani Silva Viana, / Secretário; José Renalvo Martins Caçula, 

Membro; Renilmary Alencar Correia da Silva. Comissão Finanças, Orçamento e 

Fiscalização Financeira: Presidente; José Renalvo Martins Caçula. 19  Secretario Vilma 

Lima Cirilo; Membro; Elisvânio Alves da Silva. Comissão de Obras e Serviços Públicos, 

Presidente; Renilmary Alencar Correia da Silva, 19Secretario; Elisvânio Alves da Silva, 

Membro, João Alves da Silva; Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social 

Presidente; José Orlando Vieira Martins. / 2  Secretário; José Renalvo Martins Caçula; 

Membro, Janaani de Teté. Comissão Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídrico, 

Presidente; Vilma Lima Cirilo. 1g Secretário; João Alves da Silva. Membro; José Orlando 
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Vieira Martins. Nada mais a tratar encerrou a sessão e eu Romário Henrique Palmeira

anderley Redator de Atas desta Câmara Municipal, redigi e digitei essa ata que vai 

abaixo datada e assinada. Sala das Sessões da Câmara Municipal de  Pogo  das Trincheiras 

Alagoas, em dezenove fevereiro de dois mil e vinte 
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