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Ata da 9ª sessão Ordinária do 2º período da 3ª Sessão Legislativa da 15ª legislatura da 

Câmara Municipal de Cacimbinhas, Estado de alagoas, realizada aos  21/10//2019.  Aos 

vinte e um dias  do mês de outubro 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,  Ângela Maria Barros Lustosa e José Milton Ulisses da 

Cruz. 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 e não 

havendo matéria para o expediente, o senhor presidente dá início a ordem do dia: foi 

lido o paracer da comissão de finanças sobre o Projeto de Lei nº 08/2019, de autoria 

do chefe do executivo municipal, o qual  institui a semana do bebê no município de 

Cacimbinhas e dá outras providências. Posto em discussão para aprovação; foi o 

mesmo aprovado em 2ª discussão por oito (08) votos e em seguida enviado a comissão 

de educação, saúde e assistência social. O parecer da Comissão de finanças sobre o 

Projeto de Lei nº 01/2019 de autoria do vereador Mirabeau Amorim Madeiros, o qual: 

concede ao servidor público municipal o direito de folgas remuneradas para fins de 

realização de exames oncológicos preventivos objetivando incentivar a campanha do 

outubro rosa e novembro azul. Posto em discussão para aprovação, foi aprovado em 

2ª discussão por oito (08) votos e em seguida remetido a comissão de educação, saúde 

e assistência social. Logo após 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 parabenizou os radialistas Luiz Carlos e Eduarda, pois sempre estão 

aqui neste legislativo, procurando saber como está a situação da população de 

cacimbinhas, pois procuram se informar sobre os projetos que beneficiam a população 

Cacimbinhense. Também usou a palavra o vereador autor do projeto acima citado 

Mirabeau Amorim Madeiros, e agradeceu aos colegas vereadores por aprovarem o 

projeto, pois o objetivo do mesmo é regulamentar a licença que já é concedida pelo 

município e que, o mais importante neste projeto é a prevenção, pois incentiva o 

servidor a realizar esses exames. Finalizando usou a palavra a vereadora Ângela Maria 



Barros Lustosa e parabenizou o vereador Mirabeau pela iniciativa. Em seguida  o 

senhor presidente tendo urgência da aprovação dos referidos projetos em pauta 

convoca duas sessões extraordinárias a realizar-se logo após 10 minutos do término 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. 

            

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

                               Presidente 

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

                               1º Secretário 

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

                                2º Secretário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


