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Ata da 2ª sessão Ordinária do 1º período da 3ª Sessão Legislativa da 15ª 
legislatura da Câmara Municipal de Cacimbinhas, Estado de alagoas, 
realizada aos 25/02/2019. Aos 25 dias do mês de fevereiro do ano de dois 
mil e dezenove (2019), as dezenove (19:00) horas no Plenário da câmara 
Municipal nesta cidade de Cacimbinhas, situado a rua José Ferreira de 
Albuquerque nº 84, realizou-se mais uma sessão ordinária, sob a 
presidência do senhor vereador Eduardo Antônio Barros Barbosa, 
Presidente e secretariada pelos vereadores João Izidoro Lopes e Adriano 
Silva dos Santos, respectivamente 1º e 2º secretários. Pelo livro de 
frequência além dos membros da mesa acima citados, constatou-se 
estarem presentes os vereadores a seguir: Ângela Maria Barros Lustosa, 
José Milton Ulisses da Cruz, Emanuel Tenório de Bulhões, Jalmira Tavares 
de Lima Benjoino e Mirabeau Amorim Madeiro. Havendo número legal o 
senhor presidente declara aberta a presente sessão, ao mesmo tempo em 
que convida o Dr. Ivaldo da Silva, promotor de Justiça da Comarca de 
Cacimbinhas para fazer parte da mesa, e em seguida anuncia a leitura da 
ata da sessão anterior, a qual que depois de lida foi posta em votação para 
aprovação, como não houve manifestação contrária foi a referida ata 
aprovada por todos os vereadores presentes.  Logo após o senhor 
presidente anuncia a leitura do expediente: foi lido um Oficio nº 13/2019 
de autoria do chefe do executivo municipal, encaminhando projeto de Lei 
nº 01/2019.  Projeto  de Lei n° 01/2019 que regulamenta o procedimento 
e cessão e permuta entre servidores públicos do município de 
Cacimbinhas-AL. e outros órgãos dos poderes Executivo, Legislativo ou 
Judiciário, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e dá 
outras providências. Logo após não havendo proposições para a ordem do 
dia o senhor presidente passa para o expediente de considerações finais e 
faculta a palavra: Fez uso da palavra o vereador José Milton Ulisses da 
Cruz, iniciou saudando todos os presentes e desejou boas vindas ao 
Promotor de Justiça da Comarca de Cacimbinhas, Dr. Ivaldo da Silva; falou 
que queria registrar a satisfação que teve esse final de semana, pelo 
convite que foi enviado da Igreja Missionária Batista de Cacimbinhas, o 
qual foram bem recebidos e acolhidos na qual faz parte à vereadora 
Ângela Maria Barros Lustosa, parabenizou os membros da Igreja na pessoa 
do pastor Cláudio, pois as Igrejas são um meio de comunicação que fazem 
com que uma sociedade fique mais justa e leva o acolhimento aqueles que 
mais precisam, elas têm um papel muito importante na sociedade 
Cacimbinhense. Falou também que é uma imensa satisfação receber as 
igrejas nesta casa Legislativa. Também usou a palavra a vereadora Ângela 
Maria Barros Lustosa, agradecendo a participação desta casa Legislativa 
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nas festividades da Igreja Missionária Batista a qual faz parte, agradeceu 
também a presença do ex-prefeito Roberto Wanderley por está junto com 
eles cultuando a Deus; finalizou agradecendo a presença do promotor de 
justiça nesta casa legislativa e desejou boas vindas a esta casa. Logo após 
fez uso da palavra Dr. Ivaldo da Silva, promotor de Justiça desta Comarca 
de Cacimbinhas, iniciou cumprimentando cordialmente o Presidente da 
Câmara Eduardo Antônio Barros Barbosa e aos demais vereadores, e que 
hoje está cumprindo uma das promessas que fez a si mesmo que é visitar 
todas as Câmaras Municipais dos três Municípios pertencentes a esta 
Comarca, incluindo Estrela de Alagoas que eleitoralmente pertence a 
Cacimbinhas; explicou que é uma visita cordial e que não está na função 
de Ministério Público como fiscal da lei, mas como morador de 
Cacimbinhas, que foi a melhor decisão vindo morar na cidade, pois 
vivencia as necessidades que o cidadão comum também vive e que é 
muito importante que os políticos e autoridades vivencie a realidade do 
município, porque temos na cultura de alguns municípios, políticos que 
não moram na cidade e acredita que isso tem que mudar gradualmente, 
pro bem da cidade e da população, seja na zona rural ou urbana, e  que 
morar em alagoas é um privilégio, pois geograficamente todos os 
municípios são próximos da capital. Explicou que sua vinda a esta casa era 
mais para cumprimentar os senhores vereadores e agradecer por está 
nesta comarca há um ano e meio, e ver com muita tranqüilidade a aura 
positiva quando encontra cada cidadão de Cacimbinhas, e que se sente 
realmente em casa, pois tem aprendido muito com o convívio com as 
pessoas dos três municípios pertencente a esta comarca. Falou que esses 
três municípios  são muito próximos mas com culturas totalmente 
diferentes, mas percebeu uma coisa em comum que é a educação e a 
cordialidade das pessoas. Fez explanação sobre a visita que fez na Câmara 
Municipal de Minador do Negão. Mostrou sua preocupação com a 
educação, saúde e segurança pública, que são os três pilares de maior 
importância para o nosso país, mas que particularmente na sua opinião se 
tiver educação de qualidade e mais abrangente, naturalmente se 
diminuirão os problemas de segurança pública; frisou também sobre a 
educação do cidadão, o qual acha que a sociedade regrediu, pois as 
famílias estão mais desestruturadas e que muitas vezes uma palmada e 
um trabalho são bem vindos e que fala por experiência  própria, o qual 
começou a trabalhar ainda criança, com 10 anos já engraxava  sapatos e 
vendia sorvete na cidade; fez uma explanação sobe a sua vida familiar e a 
sua terra natal que se localiza no interior de são Paulo. Falou que as 
autoridades tem que dá exemplo positivos no dia à dia, sendo possível 
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mudar a cultura de alguns cidadãos, pois normalmente temos pessoas 
boas com hábitos ruins. Também falou dos problemas do meio ambiente e 
sugeriu que se plantassem árvores como o pau-brasil e frutíferas na 
cidade, o qual percebeu que no município tem muitas árvores que acaba 
com o lençol freático, como é o caso das algarobas que acaba com a água, 
disse que a evolução social é muito importante para a cidade, se referiu a 
educação do município e que algumas escolas estavam de parabéns pela 
organização e limpeza, porém ainda existe algumas que estão em falhas, 
disse que as crianças e adolescentes aprendem pelo exemplo. Também se 
referiu a corrupção, não só com relação aos políticos, mas no geral, e que 
se todos conseguissem superá-la, naturalmente o Brasil vai ser um país 
melhor e que não adianta cobrar só do político, falou que o congresso 
mudou de forma substancial e espera que quem esteja lá não se corrompa 
e mantenha a ideologia. Também usou a palavra o vereador Emanuel 
Tenório de Bulhões falou que era uma satisfação imensa ter a presença do 
promotor nesta casa e que tem ouvido excelente depoimento em relação 
a sua postura ética e profissional e que tem evitado e sanado muitos 
conflitos e que suas palavras nos faz refletir positivamente para a prática 
de cada um, ela tem que ensinar e inspirar; parabenizou o promotor e 
falou que está no 4º mandato e desconhece a visita de um promotor de 
justiça a nesta casa legislativa, não desmerecendo os outros que passaram 
por a comarca de Cacimbinhas com esse intuito não de punir, mas de 
orientar e instruir. De volta a sua fala o usa a palavra e fala da conduta de 
alguns políticos e que muitas vezes é coagido pelo próprio cidadão e que 
ser político honesto neste país é um ônus no estilo de doação, porque não 
tem muitos pontos positivos, o qual abre mão do convívio familiar, 
chegam pessoas na sua casa em todos os horários, sem parâmetros e que 
temos que evoluir nisto também, pois as pessoas tem que entender  que 
pra falar com o vereador tem que procurá-lo no legislativo. Observou os 
espaços vazios da Câmara que não se encontrava nenhum cidadão, frisou 
novamente que tem que se mudar esta cultura e o cidadão passar a 
procurar o vereador no legislativo e que também acontece com ele em 
sua residência; disse que Cacimbinhas é um município grande, citou a 
Comunidade do Distrito Teixeira que está se evoluindo bem. Também 
explanou sobre a saúde do país, que deixa muito a desejar e que a maioria 
da população não tem condições de pagar um plano de saúde; Finalizou 
agradecendo a atenção de todos. Pede a palavra a vereadora Jalmira 
Tavares de Lima Benjoino e diz que a sociedade deveria ser mais presente 
e acompanhar mais os trabalhos da Câmara e que muitas vezes só critica e 
não vêem a realidade. Finalizando o presidente da Câmara Eduardo 
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Antônio Barros Barbosa diz que foi muito bom e proveitoso a visita do Dr. 
Ivaldo e que muitos cidadãos estão o elogiando pelo grande trabalho que 
desempenha nesta comarca e que a Câmara está a sua disposição e que 
pode contar com todos os vereadores em benefício do cidadão 
Cacimbinhense; em seguida comunica que não haverá sessão na próxima 
segunda-feira por ser feriado dedicado ao carnaval. Logo após encerrou a 
presente sessão. E para constar eu, Maria Sueli Amorim Ferro e Silva, 
redatora de atas, lavrei a presente ata, que vai devidamente assinada 
depois de lida e aprovada na próxima sessão pelo senhor presidente e 
secretários presentes. 
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