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Ata da 1ª sessão Extraordinária do 2º período da 3ª Sessão Legislativa da 

15ª legislatura da Câmara Municipal de Cacimbinhas, Estado de alagoas, 

realizada aos 23/09/2019.  Aos 23 dias do mês de setembro do ano de 

dois mil e dezenove (2019), às vinte (20:00) horas no Plenário da câmara 

Municipal nesta cidade de Cacimbinhas, situado a rua José Ferreira de 

Albuquerque nº 84, realizou-se a 1ª sessão extraordinária, sob a 

presidência do senhor vereador Eduardo Antônio Barros Barbosa, 

Presidente e secretariada pelos vereadores  João Izidoro Lopes e Adriano 

Silva dos Santos,  ambos 1º e 2º secretários. Pelo livro de frequência além 

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

vereadores que seguem:  José Milton Ulisses da Cruz , Emanuel Tenório de 

Bulhões, Jalmira Tavares de Lima Benjoino e Ângela Maria Barros Lustosa. 

Havendo número legal o senhor presidente declara aberta a presente 

sessão que fora convocada para esta data e dá inicio a ordem do dia : foi   

lido o parecer da comissão de redação final sobre o projeto de lei nº 

06/2019 de autoria do chefe do executivo municipal , o qual: Regulamenta 

o regime jurídico das parcerias entre o município de Cacimbinhas/AL, e as 

organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação para a 

consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a 

execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em 

planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de 

fomento ou em acordo de cooperação; define diretrizes para o regime de 

prestação de contas, de colaboração e de cooperação com organizações 

da sociedade civil, nos termos da lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 

2014. Posto em discussão para aprovação: foi o mesmo aprovado em 

última discussão por seis votos  e em  seguida encaminhado ao chefe do 

executivo municipal para sanção.  Esgotada a matéria  destinada a ordem 

do dia, 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, secretários e demais vereadores presentes. 

            



           ------------------------------------------------------------- 

                               Presidente 

           ------------------------------------------------------------- 

                               1º Secretário 

            ------------------------------------------------------------ 

                                2º Secretário 
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