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TRANSPARËNCIA A SERVIÇO DO POVO 

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

Aos trinta dias do ales de abril 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, 
Janaani Silva Viana, João 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, após ser lida, foi votada, aprovada por unanimidade e 
publicada em sessão. Do Expediente constaram as repostas do Poder Executivo aos 
requerimentos de números cinco, seis e oito de dois mil e vinte um, constaram ainda as 
indicações de números quinze, dezesseis, dezessete e dezoito de dois mil e vinte um. Sem 
inscritos para o pequeno expediente e dando continuidade o Senhor Presidente 
iniciou a Ordem do Dia, onde foi colocado  ern  votação o Projeto de Lei Legislativo de 
número um de dois mil e vinte um, que foi aprovado por unanimidade, em seguida o 
Presidente baixou para as comissões competentes o Projeto de Lei Legislativo de número 
dois de dois mil e vinte um e findou a ordem do dia. 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 Câmara Municipal de Poço das Trincheiras Alagoas, em trinta de abril de 
dois mil e vinte e um 
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Certifico que essa Ata da sessão realizada em 30 de abril de 

2021, foi lida, discutida e aprovada na Sessão do dia 07 de maio de 2021 e 
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