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Logo após retirado da discussão e submetido a votação, foi o mesmo 
votado e aprovado por cinco (05) votos contra quatro (04) e  em seguida 
encaminhado ao chefe do executivo municipal para ser sancionado. Em 
prosseguimento não havendo matéria para o Expediente de considerações 
finais, o senhor presidente 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. 

 
           ------------------------------------------------------------- 
                               Presidente 
 
           ------------------------------------------------------------- 
                               1º Secretário 
 
            ------------------------------------------------------------ 
                                2º Secretário 
 
 
ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CACIMBINHAS, ESTADO DE ALAGOAS PARA O BIÊNIO 
2019/2020. 15ª (DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA). 
Aos dezessete (17)  dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove 
(2019), às nove ( 9:00 ) horas ,  no  plenário da câmara nesta cidade  de 

Cacimbinhas, localizada a rua José Ferreira de Albuquerque nº 84,  
realizou-se a Sessão Solene de Posse da Nova Mesa Diretora da câmara 
Municipal de Cacimbinhas, Estado de Alagoas, para o biênio 2019/2020. 
Em ato contínuo, abriu os trabalhos  o vereador presidente da sessão 
Mirabeau Amorim Madeiros, por ser o mais velho entre os presentes.  
Compareceu mais os seguintes vereadores, Eduardo  Antônio Barros 
Barbosa, José Milton Ulisses da Cruz, João Izidoro Lopes, Adriano Silva dos 
Santos e Félix Liberato Cavalcante Soares.  Iniciando-se os trabalhos o 
senhor presidente  abriu a presente  Sessão Solene e falou  que a 
finalidade da referida sessão  é empossar os membros da mesa diretora 
que dirigirá os trabalhos desta casa legislativa de 1º de janeiro de dois mil 
e dezenove (2019)  à 31 de dezembro de dois mil e vinte (2020); o qual  de 
conformidade com os artigos 11, 13 e 14 do regimento interno desta casa 
legislativa. Em seguimento iniciou o processo  solene de posse  dos 
membros da mesa diretora, o qual foram reeleitos através do voto secreto 
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dos senhores vereadores na eleição antecipada que foi realizada  no dia 
11 de dezembro de dois mil e dezessete (2017),  que  ficou assim 
constituída:  Presidente: Eduardo  Antônio Barros Barbosa, Vice-
Presidente: José Milton Ulisses da Cruz,  1º Secretário:  João Izidoro  
Lopes,  2º Secretário:  Adriano Silva dos  Santos.  Prosseguindo-se  com os 
trabalhos o senhor presidente  pediu a cada componente da mesa 
diretora a ficar de pé  e prestar o seu compromisso legal em relação ao 
cargo que daquele momento em diante  irá reassumir e profere o seguinte 
compromisso de posse:  “Prometo cumprir a Constituição Federal, a 
Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município, observar as Leis, 
cumprir o Regimento Interno  e desempenhar com lealdade o mandato 
que me foi confiado,  trabalhando sempre  pelo progresso  do município e 
bem estar do seu povo”. Logo após todos responderam: “Assim Prometo”. 
Em continuação o senhor presidente declara-os empossados nos seus 
respectivos cargos e ao mesmo tempo convida-os a assumirem seus 
lugares na mesa.  Assumindo a presidência o vereador Eduardo Antônio 
Barros Barbosa manda que o secretário legislativo faça a leitura do termo 
de posse. Logo após o senhor presidente usa a palavra para agradecer  aos 
vereadores que o escolheram e confiaram nele para dirigir o Legislativo 
por mais dois anos.  Finalizando o senhor presidente  agradeceu a 
presença de todos , ao tempo que deseja um feliz ano novo aos presentes 
e declarou em nome de  Deus por encerrada a presente sessão. E, para 
constar eu, Maria Sueli Amorim Ferro e Silva, redatora de atas, lavrei a 
presente ata que vai devidamente assinada pelo senhor presidente e 
demais vereadores presentes. 
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