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Sessão Extraordinária da legislatura 2017 a 2020, realizada no Plenário 

João da Silva Cabral da Câmara Municipal de Ouro Branco/AL, às vinte 

horas no dia vinte de julho de dois mil e dezessete. Sob a presidência do 

vereador Josivaldo Amâncio de Oliveira. Tomando assento ao plenário 

os vereadores: Beneval Gomes Torres, Gecione Henrique da Silva, 

Gilvaneide Soares Alencar, Jailson Salustiano do Nascimento, José 

Robério da Silva, Leana Soares Silva e Manoel Messias Silva. Abertos os 

trabalhos, verificado o quorum e havendo número legal, o presidente 

em nome de Deus deu início os trabalhos da presente sessão. PEQUENO 

EXPEDIENTE: Item I - Leitura da Ata da sessão extraordinária anterior. 

Aprovada. Item II - Lido a mensagem nº 006/2017, de autoria do 

executivo municipal dos profissionais do magistério e de servidores do 

apoio administrativo do ensino básico do município de Ouro Branco. 

ORDEM DO DIA: Item I – Projeto de Lei nº 006/2017, de 13 de julho de 

2017, que Dispõe sobre o reajuste dos profissionais do magistério e de 

servidores do apóio administrativo do Ensino Básico do Município de 

Ouro Branco, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade em 

primeiro turno. Nada mais a constar, o presidente de acordo com todos 

vereadores presentes, se compromete em sentar com o representante 

do executivo para um debate com relação ao texto que consta na 

mensagem nº 006/2017, de 13 de julho de 2017, de iniciativa do 

executivo municipal dos profissionais do magistério e de servidores do 

apoio administrativo do ensino básico do município de Ouro Branco. 

Encerrada a sessão, ás vinte e uma  hora e convida os vereadores para 

próxima sessão no corrente dia ás  vinte e uma horas e quinze minutos, 

tendo como pauta segunda discussão e aprovação do Projeto de Lei nº 

006/2017, de 13 de julho de 2017, que Dispõe sobre o reajuste dos 

profissionais do magistério e de servidores do apóio administrativo do 

Ensino Básico do Município de Ouro Branco, e dá outras providências. 

Eu Maria das Graças Ângelo Lima,_____Auxiliar de redatora de atas, 

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 
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