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Ata da sessão extraordinária da Câmara Municipal de  Pogo  das Trincheiras- AL, no 

primeiro período legislativo da décima sexta legislatura. Aos cinco dias do mês de janeiro 

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 primeira 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, Elisvânio Alves da Silva, Janaani Silva Viana, João Alves da Silva, José Orlando 

Vieira Martins, José Renalvo Martins Caçula e Renilmary Alencar Correia da Silva. 

Havendo número legal, em nome de Deus e da Pátria o Presidente iniciou a sessão. 

Seguindo a pauta fez apresentação do Projeto de lei de número um de dois mil e vinte 

um que "DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO 

MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS/AL, ESTABELECE COMPETÊNCIA DE SEUS 

ÓRGÃOS, DEFINE OS CARGOS COMISSIONADOS, FUNÇÕES GRATIFICADAS E DA OUTRAS 

PREVIDÊNCIAS.". na ocasião a Vereadora Janaani pediu vistas a matéria apresentada. 0 

pedido de vistas da Vereadora Janaani foi colocado em votação onde obteve o resultado 

de cinco votos negativos e três votos positivos, ficando assim recusado o pedido de 

vistas da Vereadora Janaani. A Vereadora Renilmary solicitou tempo para se inteirar a 

matéria junto a assessoria jurídica, tempo concedido pelo Presidente que suspendeu a 

sessão por trinta minutos. Findo o tempo determinado o Senhor Presidente colocou em 

votação o Projeto de Lei de número um de dois mil e vinte um que foi aprovado por 

cinco votos favoráveis e três votos de abstenção. Sem mais para o momento o 

Presidente encerrou os trabalhos e eu Romário Henrique Palmeira Wanderley Redator 

de Atas da 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 cinco de 

janeiro de dois mil e vinte um. 

Demais Vereadores: 
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