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VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO  ORDINÁRIA REALIZADA NO  PLENÁRIO  JOÃO  DA
SILVA CABRAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO/AL, ás 11h00 (onze
horas), em  de 15/02/2018 (quinze de fevereiro de dois mil dezoito). 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
Robério da Silva, Leana Soares Silva e Manoel Messias Silva. Abertos os trabalhos,
verificado  o  quorum  e  havendo  número  legal,  em  nome  de  Deus  deu  início  os
trabalhos da presente sessão, seguido da leitura de versículos bíblicos. 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 maioria absoluta. GRANDE EXPEDIENTE: o
Vereador Jailson Salustiano do Nascimento deu boas vindas a todos os presentes e
solicitou  mais  uma  vez  ao  executivo  municipal  que  seja  atendido  seu  pedido  de
providencia,  encaminhado  ao  Prefeito  Edimar  Barbosa;  indagou  qual  motivo  da
paralisação da construção do mercado público; considerando pedidos de moradores
solicitou para que o serviço de lixo seja feito total e não pela metade; informou que o
cemitério está precário e o espaço pequeno e que por trás do cemitério estão loteando
terrenos. Visto que pode ver terreno para o aumento do terreno do cemitério; Indagou
por quer Vossa Excelência o Senhor Prefeito está pegando funcionários da prefeitura e
colocando em obra não da prefeitura. O vereador José Alisandro Soares de Amorim,
disse que  não tendo acesso a cópia das proposições desta Câmara de Vereadores,
disse  que  não  aprova  as  matérias,  devido  este  fato  pedi  visto.  Informou  ainda  o
vereador Sandro Amorim que Bancos e Correios estão caso sério no município de
Ouro  Branco-Alagoas,  onde  a  população  não  tem  onde  sacar  dinheiro;  solicitou
andamento  nas  construções  das  casas  populares  que  foram  invadidas  e  depois
despejados  os  invasores.  Visto  está  situação  solicita  ao  executivo  municipal
providencias nos términos das casas populares; reclamou da água potável vindo da
rede de água CASAL que nunca chega a esta cidade, que tem três meses que não
chega água, e deixou claro que quando o Prefeito vir a esta casa legislativa venha
falar  a verdade,  e não promessas sem cumprir. O Vereador Manoel  Messias Silva
respondeu ao vereador Sandro Amorim que a água para este município já foi cobrada
e não conseguimos, falou que na cidade de Santana do Ipanema tem um registro,
onde o vereador Manoel Messias como funcionário não pode ter acesso. Certo de que
o responsável diz que o referido registro vive aberto.  Informou o Vereador Messias
que todas as cidades vão ter uma caixa de abastecimento de água para cada cidade,
onde a de Ouro Branco não se encontra pronta; e informou que as obras do mercado

irão ser  iniciadas.  ORDEM DO DIA:  Item I  –  DADO PARECER FAVORAVEL DOS
MEMBROS: Gecione Henrrique da Silva- Relator e José Robério da Silva – membro, DA
COMISSÃO  DE  FINANÇAS  E  ORÇAMENTO,  encerrado  suas  tramitações  pela
respectiva comissão de mérito, o presidente Josivaldo Amâncio de Oliveira submeteu
em discussão a EMENDA, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2018, QUE REVOGA-
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SE  o art. 1º e 2º da Lei nº 488/2016. Item II _ DADO PARECER FAVORAVEL
DOS  MEMBROS:  Gecione  Henrrique  da  Silva-  Relator  e  José  Robério  da  Silva  –
membro, DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, encerrado suas tramitações
pela  respectiva  comissão  de  mérito,  o  presidente  Josivaldo  Amâncio  de  Oliveira
submeteu  em  discussão  o  PROJETO  DE LEI  LEGISLATIVO  MUNICIPAL  Nº
001/2018, em 05 de fevereiro de 2018, de iniciativa dos vereadores:
Beneval Gomes Torres – Vereador, Gecione Henrique da Silva-VEREADOR e
Gilvaneide  Soares  Alencar  –  VEREADORA.  “DISPÕE  SOBRE  AUMENTO
SALARIAL de Cargos Públicos Legislativo do Município de Ouro Branco –
Alagoas”.  Após discutido, foi aprovado o PROJETO DE LEI LEGISLATIVO
MUNICIPAL Nº 001/2018, em 05 de fevereiro de 2018, por 04 (quatro)
votos favoráveis pelos vereadores: Beneval Gomes Torres, Gecione Henrique

da Silva, Gilvaneide Soares Alencar e José Robério da Silva.  Havendo empate o
presidente em consonância com o Art. 51, § 1º. Inciso II, RI (24/04/2017) desempatou,

ficando  assim  aprovado  o  PROJETO  DE LEI  LEGISLATIVO  MUNICIPAL  Nº
001/2018,  em  05  de  fevereiro  de  2018,  no  uso  pleno  de  suas
atribuições  legais,  que  lhe  foram  conferidas  e  outorgadas  em
conformidade  com  os  dispositivos  contido  na  Lei  Orgânica
(Constituição Municipal) do Município, especificamente art. 14, XI, da
Constituição Municipal, faz saber que a soberana Câmara Municipal
aprovou, e eu sanciono O PROJETO DE LEI LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº
001,  05 de fevereiro de 2018. A Câmara Municipal de Ouro Branco,
Alagoas, em sua maioria qualificada aprova o seguinte texto: Art. 1º -
Fixa o vencimento do Cargo de Auxiliar Redatora de Ata no valor de
R$  3.300,00  (três  mil  e  trezentos  reais)  mensal.  Art.  2º  -  fixa  o
vencimento  do  Cargo  de Auxiliar  de  Diretor  Geral  no  valor  de  RS
2.385,00 (Dois mil, trezentos e oitenta e cinco  reais) mensal. Art. 3º
fixa o vencimento do Cargo de Auxiliar de Secretaria no valor de RS
1.103,52 (Mil, cento e três reais e cinqüenta e dois centavos) mensal.
Art.  4º  -   Fixa  o  vencimento  do  Cargo  de  Diretor  de  Registros
Funcionais do Departamento de Pessoal, no valor de R$ 1.103,52 (Mil,
cento e três reais e cinqüenta e dois centavos) mensal. Art. 5º - fixa o
vencimento do Cargo de Chefe Setor Pessoal no valor de R$ 1.103,52
(Mil, cento e três reais e cinqüenta e dois centavos) mensal. Art. 6º -
fixa o vencimento do Cargo de Auxiliar de Setor Pessoal no valor de
R$ 1.103,52  (Mil,  cento  e  três  reais  e  cinqüenta  e  dois  centavos)
mensal. Art. 7º - Fixa os vencimentos Serviços Gerais, no valor de R$
956,00  (Novecentos  e  cinqüenta  e  seis  reais).  Parágrafo  único  -  Os
vencimentos dos Cargos que trata os artigos anteriores,  serão corrigidos
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pelo - INPC (Índice Nacional de Preços ao consumidor) anualmente. Tendo
como  base  de  aumento  de  salário  no  mês  de  março  a  cada  ano
subseqüente. Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º - Revoga-se a LEI Nº 488 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2016.  Em
seguida o presidente convida de acordo com todos os vereadores presentes para uma
reunião  ordinária  ás  11h40min  do  presente  dia  em  virtude  da  continuação  da  2ª

discussão  e  2ª  aprovação  tendo  como  pauta  o  PROJETO  DE LEI  LEGISLATIVO
MUNICIPAL  Nº  001/2018,  em  05  de  fevereiro  de  2018,  Nada  mais  a
constar, o presidente agradeceu a presença de todo, com a proteção de Deus declara
encerrada a sessão ordinária ás 11h45min. Da qual lavrada a presente ata, por mim,
Maria  das  Graças  Ângelo  Lima  –  Auxiliar  de  redatora  de  ata,  que  aprovada,  será
assinada pelo presidente e pelos integrantes da 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

Protocolada em 15/02/2018
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