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Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e dezessete (01/12/2017), ás dezessete horas 

no recinto da Câmara de Vereadores. Sob a presidência do Vereador Josivaldo Amâncio de 

Oliveira. Presentes os vereadores: Beneval Gomes Torres, Gecione Henrique da Silva, 

Gilvaneide Soares Alencar, Jailson Salustiano do Nascimento, José Alisandro Soares de 

Amorim, José Robério da Silva, Leana Soares Silva e Manoel Messias Silva. Havendo número 

legal, o Presidente declara aberta a Sessão Extraordinária. EXPEDIENTE DO DIA: Leitura da ata 

da sessão extraordinária anterior. Aprovada. Apresentado livro de protocolo de recebimento 

de convocação de Sessão Extraordinária. ORDEM DO DIA: Discussão e votação do parecer 

contrário de dois membros da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 

012/2017, de 22 de novembro de 2017. 4 (quatro) votos a favor e 4 (quatro) votos 

contrários. Em seguida o presidente desempatou. Rejeitado parecer contrário da 

Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 012/2017. Em seguida o 

presidente passou para discussão e votação global o Projeto de Lei nº 012/2017, de 22 

de novembro de 2017, que altera a redação da Lei Municipal nº 474 de 26 de outubro de 

2015, que dispõe sobre a criação de cargos públicos no quadro de servidores efetivos 

do executivo municipal e dá outras providências. 4 (quatro) votos a favor e 4 (quatro) 

votos contra. Em seguida houve desempate. Aprovado. Encerrado a presente sessão o 

presidente agradece a todos os vereadores presentes, dado redação final ao texto do Projeto 

de Lei nº 012/2017, de 22 de novembro de 2017, que altera a redação da Lei Municipal 

nº 474 de 26 de outubro de 2015, que dispõe sobre a criação de cargos públicos no 

quadro de servidores efetivos do executivo municipal e dá outras providências. 

Encerrado a presente sessão extraordinária, da qual lavrada por mim Auxiliar de 

Redatora de Ata, Maria das Graças Ângelo Lima,___ a presente ata, que após lida e 

aprovada pelo plenário, será assinada pelo o presidente e pelo secretário. 

 

_________________________                  _________________________________ 
Josivaldo Amâncio de Oliveira- Presidente                                             Manoel Messias Silva- !º secretário 

Protocolado em 01/12/2017 

Secretaria da Câmara Municipal de Ouro Branco/AL 
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