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Ata da 10ª sessão Ordinária do 2º período da 3ª Sessão Legislativa da 15ª legislatura da 

Câmara Municipal de Cacimbinhas, Estado de alagoas, realizada aos  04/11//2019.  Aos 

quatro  dias  do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove (2019),  às 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 

direção do senhor vereador  Eduardo Antônio Barros Barbosa e secretariada pelos 

vereadores João Isidoro Lopes e Adriano Silva dos Santos, respectivamente 1º e 2ª 

secretários. Pelo livro de frequência além dos membros da mesa acima citados, 

constatou-se estarem presentes os vereadores a seguir:  Emanuel Tenório de Bulhões,  

Jalmira Tavares de Lima Benjoino, Mirabeau Amorim Madeiros, Félix Liberato 

Cavalcante Soares e José Milton Ulisses da Cruz. Faltou com justificativa a vereadora 

Ângela Maria Barros Lustosa. Havendo número legal o senhor presidente declara 

aberta a presente sessão, 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. 

Dando continuidade o senhor presidente determina que seja feita a leitura do 

expediente que constou dos seguintes informes: Projeto de Lei nº 09/2019 que dispõe 

sobre a responsabilidade tributária da empresa concessionária de serviço público de 

distribuição de enérgia elétrica do Estado de Alagoas(CEAL)- conforme arts 121, ll e 

128 do CTN para arrecadação da contribuição de iluminação pública(CIP)  e dá outras 

providências. Projeto de Lei nº 10/2019, que  denomina Unidade Básica de Saúde 

Genésio Teodoro de Menezes do Munípio de Cacimbinhas e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 11/2019 que denomina Unidade Básica de Saúde Luiz Izidoro Lopes 

do Munípio de Cacimbinhas e dá outras providencias. Em seguida o senhor presidente 

distribuiu cópias e encaminhou para as comissões competentes. Logo após não 

havendo proposições para a ordem do dia e nem para o expediente de consideraçoes 

finais, o senhor presidente encerrou a 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


