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Ata da 12ª sessão Ordinária do 2º período da 3ª Sessão Legislativa da 15ª legislatura da 

Câmara Municipal de Cacimbinhas, Estado de alagoas, realizada aos  25/11//2019.  Aos 

vinte e cinco 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, Estado de Alagoas,  localizado à 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 presença além dos 

membros da mesa acima citados, constatou-se estarem presentes os vereadores que 

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

Cavalcante Soares , José Milton Ulisses da Cruz e Ângela Maria Barros Lustosa. Faltou 

com justificativa o vereador Emanuel Tenório de Bulhões. 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; foi lido um convite da comunidade evangélica, a qual 

convida todos os vereadores para participarem das comemorações em homenagem ao 

dia do evangélico que se realizará no próximo dia 30 do corrente mês. Também foram 

lidos os seguintes informes: Mensagem de nº 12/2019, enviando projeto de lei nº 

12/2019. Projeto de Lei nº 12/2019 o qual:  Dispõe sobre a premiação aos servidores 

das escolas de ensino fundamental regular da rede pública do município de 

Cacimbinhas, em virtude do município ter atingido as metas estabelecidas pela 

Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, com base no índice de desenvolvimento  da 

Educação Básica - IDEB e dá outras providências. Logo após foi distribuido cópias aos 

senhores vereadores e encaminhado as comissões competentes.  Em seguida 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 a vereadora 

Ângela Maria Barros Lustosa e falou que era motivo de alegria está hoje neste 

legislativo e faz um convite aos nobres vereadores e comunidade presente para 

participarem no próximo dia 30 do corrente mês, às comemorações do 1º dia do 

Evangélico; em seguida faz explanação sobre o projeto de lei de sua autoria e dos 

vereadores Jalmira Tavares de Lima Benjoino e Emanuel Tenório de Bulhões, 

devidamente aprovado por essa casa, o qual torna a data do dia 30 de novembro 

feriado municipal dedicado ao dia do evangélico. Finalizando disse que é uma honra 

contar com a presença de todos. Também usou a palavra o vereador Adriano silva dos 

santos e parabeniza o prefeito Hugo Wanderley por seu belo trabalho em prol da 



população Cacimbinhense. Logo após não havendo mais orador o senhor presidente 

convoca duas sessões extraordinária a realizar-se na próxima segunda - feira logo após 

10 minutos da presente sessão e em seguida   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. 
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