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TRANSPARÊNCIA A SERVIÇO DO POVO 

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

Aos vinte quatro dias do mês de setembro 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 secretário, 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,  Joao  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, onde foi solicitada dispensa de 
formalidades pelos edis presentes, o presidente colocou que após ser lida, foi votada, 
aprovada por unanimidade e publicada em sessão. Do Expediente constou um convite do 
Prefeito Valmiro Costa através da Secretaria de Cultura e Esportes, convidando todos os 
Edis para participarem da aberturado Projeto "Apoio Esportivo" que realizar-se-á neste 
dia vinte quatro. Constou também os Projetos de Lei de número 13/2021 que "DISPÕE 
SOBRE 0 PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS-
AL PARA 0 QUADRIÊNIO DE 2022 A 2025" e 14/2021 que "ESTIMA A RECEITA 
E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS PAEA 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS" ambos 
oriundos do Poder Executivo. Constaram ainda os Projetos de Lei Legislativos de 
números 05/2021 que "DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DE COLOCAÇÃO 
DE PLACAS INFORMATIVAS EM TODAS AS OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS 
NO MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS - ALAGOAS, E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. E de número 06/2021 que "DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DA 
RELAÇÃO DOS EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS DISPONÍVEIS E 
INDISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO 
DE POÇO DAS TRINCHEIRAS — ALAGOAS, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
Findo a leitura o Presidente deu inicio ao Pequeno Expediente e dispensando as 
formalidades convidou a fazer uso da palavra o Delegado 
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e Vereador por Maceió, o Senhor Fábio Costa que cumprimentou a todos os vereadores 
e agradeceu pela honraria de receber desta casa por indicação do Vereador Vaninho 
Rocha a comenda José Gildo Rodrigues. o mesmo falou dos desafios que os Vereadores 
enfrentam no dia a dia e finalizou seu pronunciamento. em seguida fez uso da palavra 
o Vereador Antônio Rafael que cumprimentou a todos presentes, cumprimentou o 
Delegado Fábio Costa e disse ser o mesmo uma inspiração para os Vereadores, elogiou o 
trabalho do mesmo como delegado e  politico  atuante. Finalizou cumprimentando a  Ex-
vereadora Eliane Alves presente no público desta sessão. fez uso da palavra o Vereador 
Elisvfinio Alves que cumprimentou a todos os presentes e internautas. Agradeceu ao 
Delegado Fábio Costa pela presença e disse que logo o mesmo estará de volta a esta casa, 
para receber a comenda José Gildo Rodrigues e teceu elogios ao delegado pela sua 
atuação em passagem por nossa região. Comentou sobre o Projeto de Lei Legislativo de 
sua autoria que tramita nesta casa, Vaninho também externou sentimentos de pesares as 
famílias enlutadas dos falecidos Nilton de Oliveira e Mareval do Ferrageiro, desejou uma 
boa tarde a todos e finalizou suas palavras. Passou a fazer uso da palavra o Vereador 
João Alves que saudou a todos os presentes, cumprimentou a  Ex-Vereadora Eliane, sua 
conterrânea, aos convidados nas pessoas do Delegado Fábio Costa, a Vereadora por 
Santana do Ipanema a Senhora, Dra  Carol  Magalhães e ao  Ex-vice-prefeito também de 
Santana do Ipanema, Edson Magalhães. 0 Vereador João desejou boas-vindas a todos e 
encerrou seu pronunciamento. passou a fazer uso da palavra a Vereadora Renilmary 
Alencar que cumprimentou a todos os presentes e também desejou boas-vindas ao 
convidados supracitados, em nome do Senhor Edson Magalhães, comentou sobre a 
indicação do Vereador Vaninho em homenagear o Delegado Fabio Costa por ser uma 
pessoa batalhadora, e merecer a Comenda José Gildo Rodrigues que era um homem muito 
trabalhador e que honrava seus compromissos. Disse ainda que todos serão sempre bem 
vindos nesta casa, cumprimentou a  ex-vereadora Eliane Alves e convidou a todos para 
participarem de sua  live  no Instagram após a sessão. Passou a Fazer uso da palavra o 
Vereador Presidente José  Cicero  Madeiro Júnior, que externou sentimentos de 
pesares as famílias do senhor conhecido como Tonico e Mareval do Ferrageiro que 
perderam suas vidas precocemente. 0 Presidente Júnior cumprimentou a todos os 
convidados e comentou o bom relacionamento de amizade que tem com o advogado 
Edson Magalhães, aquém conhece desde sua infância. Elogiou os trabalhos dos 
convidados em suas cidades, De  Carol  em sua cidade de Santana do Ipanema. e Delegado 
Fábio Costa que tem sido muito atuante em seu trabalho na capital alagoana. Sem mais 
inscritos 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 de Poço das Trincheiras Alagoas, em vinte quatro de sete bro de 

dois mil e vinte e um. 
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