
22  Secretário 

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

segundo período legislativo da décima sexta legislatura. Aos trinta 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 Cinto 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, João Alves da Silva e Renilmary Alencar Correia da Silva. Teve Falta 

justificada o Vereador José Orlando Vieira Martins. Havendo número legal o 

Presidente iniciou a sessão e seguindo a pauta fez apresentação do Projeto de Lei de 

número 15 de dois mil e vinte um em caráter de urgência que "DEFINE EM  AREAS  

URBANAS OS DISTRITOS DE TAPUIO E DE VÁRZEA DE DOANA JOANA E DA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS". Após a apresentação do referido projeto e por ser o mesmo em caráter 

de urgência o Presidente colocou em votação o pedido de dispensa dos pareceres das 

Comissões Permanetes, com base no § 62  do artigo 52 do Regimento Interno desta Casa 

Legislativa. os Vereadores: Antônio Rafael, João Alves, Renalvo Martins, José  Cicero  

Madeiro Júnior e Vilma Lima Cirilo, votaram a favor do requerimento de dispensa dos 

pareceres, os vereadores: Vaninho Rocha, Renilmary Alencar e Janaani Silva, votaram 

contra a dispensa dos pareceres, desta forma, tendo maioria o requerimento foi 

aprovado, todos fizeram suas justificativas defendendo seus ideais e o Presidente 

passou para a Ordem do Dia e colocou em votação o Projeto de Lei de r12  15/2021 em 

Caráter de Urgência que foi aprovado com cinco votos a favor e dois votos contra. 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 trinta de setembro de dois mil e vinte um. 
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CERTIDÃO 

Certifico que essa Ata da sessão extraordinária realizada em 

30  de  setembro  de  2021,  foi lida, discutida e aprovada na Sessão do dia 30 

de setembro  de  2021  e Publicada em Sessão. 

Poço das Trincheiras —AL em 30 de setembro de 2021 

Romário Henrique Palmeira Wanderley 

Redator de Atas 
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