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Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às dez horas, 

invocando a Proteção de Deus e agradecendo a presença dos Senhores Vereadores, 

o Josivaldo Amâncio de Oliveira , declarou aberta a Sessão Extraordinária, 

passando a palavra para o secretário Manoel Messias Silva, o qual fez a leitura do 

edital de convocação, que depois de lido foi aprovado com unanimidade de votos. 

Leitura, discussão e votação do Requerimento nº. 001/2017, que depois de lido foi 

aprovado com unanimidade de votos.  Leitura, discussão e votação do Projeto de Lei 

nº. 001, de 11 de janeiro de 2017, EM REGIME DE URGÊNCIA, o qual Dispõe sobre 

as obrigações de pequeno valor a que se referem os §§ 3º, 4º, e 5º do Art. 100 da 

Constituição Federal e dá Outras providencias. Baixado para a Comissão de 

Legislação Justiça e Redação. Aprovado com sete votos favoráveis e dois 

contrários de José Alisandro Soares de Amorim e a vereadora Leana Soares Silva.  

Leitura, discussão e votação do Projeto de Lei nº. 002, de 11 de janeiro de 2017, 

EM REGIME DE URGÊNCIA, o qual Dispõe sobre a Reestruturação Administrativa 

do Instituto de Previdência, aposentadorias e pensões dos servidores de Ouro 

Branco - OUROPREV, Estado de Alagoas e, dá outras providencias.  Baixado para a 

Comissão de Legislação Justiça e Redação.   Aprovado com sete votos favoráveis e 

dois contrários do vereador José Alisandro Soares de Amorim e a vereadora Leana 

Soares Silva. Leitura, discussão e votação do Projeto de Lei nº. 003, de 12 de 

janeiro de 2017, EM REGIME DE URGÊNCIA, o qual Institui a Logomarca oficial 

do Município de Ouro Branco e, dá outras providencias. Baixado para a Comissão de 

Legislação Justiça e Redação.  Aprovado com sete votos favoráveis e dois 

contrários de José Alisandro Soares de Amorim e a vereadora Leana Soares Silva. 

Nada mais a constar, o Presidente agradeceu a presença de todos, com a Proteção 

de Deus e declarou encerrada a Sessão Extraordinária. E eu Maria das Graças 

Ângelo lima – auxiliar de redatora de ata, lavrei a presente ata, que após lida e 

aprovada vai assinada pelo presidente e primeiro secretário.      

____________________________             __________________________ 
Josivaldo Amâncio de Oliveira- Presidente                                          Manoel Messias Silva- !º secretário 

 

Protocolado em 26/01/2017 

Secretaria da Câmara Municipal de Ouro Branco/AL 

 

 

mailto:camaramunicipalourobranco@gmail.com

