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Vigésima quarta Sessão Ordinária realizada no Plenário João da Silva Cabral
da Câmara Municipal de Ouro Branco / AL, ás 11h15min (onze horas e quinze
minutos)  datado  de  23/11/2017  (vinte  e  três  de  novembro  de  dois  mil
dezessete). Presidida pelo Vereador Josivaldo Amâncio de Oliveira. Tomando
assento  ao  plenário  compareceram os  vereadores:  Beneval  Gomes  Torres,
Gecione Henrique da Silva, Gilvaneide Soares Alencar, Jailson Salustiano do
Nascimento,  José  Alisandro  Soares  de  Amorim,  José  Roberio  da  Silva  e
Manoel Messias Silva. Ausente a vereadora Leana Soares Silva. Abertos os
trabalhos, verificado o quorum e havendo número legal, o presidente registrou
a classe trabalhista dos servidores públicos da educação e em nome de Deus
deu início os trabalhos da presente sessão, com a leitura de um trecho do
evangelho  do  dia.  EXPEDIANTE  DO DIA:  Em  seguida  o  vereador  Manoel
Messias Silva – 1º secretário fez a leitura da Ata da sessão anterior, que não
havendo nenhuma manifestação de retificação ou impugnação da mesma, foi
aprovada por unanimidade. Leitura de um REQUERIMENTO No 006/2017, de
23  de  novembro  de  2017,  nos  termos  do  art.  208.  do  Regimento  Interno
legislativo  a convocação do prefeito Edimar Barbosa para comparecer a esta
câmara municipal para prestar esclarecimento em dia previsto 07 de dezembro
de 2017,  referente o aumento da classe trabalhista da educação. Passando
para grande expediente o presidente destinou o tempo para pronunciamento
dos vereadores sobre questões de interesse público do município. Fez uso da
palavra  todos  os  vereadores  presentes  registrados  em livro  de  ponto,  com
breve apoio por unanimidade ao pedido de solicitação a presença do prefeito
Edimar Barbosa que venha a comparecer a esta Câmara municipal com intuito
de fazer valer acordo feito conforme mensagem nº 006/2017, de 13 de julho de
2017, de iniciativa do executivo municipal.  Em seguida encerra a sessão. Da
qual lavrada a presente ata, por mim, Maria das Graças Ângelo Lima – Auxiliar
de Redatora de Ata, que após lida e aprovada pelo Plenário, será devidamente
assinada pela Mesa Diretora. 

______________________________           __________________________________
Josivaldo Amancio de Oliveira                                          Manoel Messia Silva
Presidente da Mesa Diretora                                  1º Secretário da Mesa Diretora

_____________________________         ___________________________________
           Beneval Gomes Torres                                    Gilvaneide Soares Alencar 
Vice-presidente da Mesa Diretora                     2º Secretário da Mesa Diretora
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