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QUINQUAGÉSIMA  SEGUNDA SESSÃO ORDINARIA, realizada no Plenário 

João da Silva Cabral da Câmara Municipal de Ouro Branco / AL, ás 12h23min 

(doze horas e vinte e três minutos), em 21 de março de 2019. 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 Leana Soares Silva e  

Manoel Messias Silva. Abertos os trabalhos, verificado o quorum e havendo 

número legal, o presidente registrou a classe trabalhista dos servidores 

públicos da saúde e em nome de Deus deu início os trabalhos da presente 

sessão, com a leitura de um trecho do evangelho do dia. Em seguida o 

presidente em consonância com Regimento Interno Da Câmara Municipal de 

Vereadores de Ouro Branco/AL, destina-se á EXPEDIENTE DO DIA: : Item I – 

leitura da Ata da sessão anterior, que não havendo nenhuma manifestação de 

retificação ou impugnação da mesma, foi aprovada por unanimidade. GRANDE 

EXPEDIENTE: Pronunciamento do vereador  José Alisandro Soares Amorim – 

Falou: o uso da minha palavra sobre o veto, a Comissões já analisaram nosso 

município só tem a ganhar, temos que trabalhar com união, não devemos 

passar a mão por cima, acho que vais ser um prefeito que vai ganhar um troféu 

de mau administração. Pronunciamento do vereador Jailson Salustiano do 

Nascimento – Falou, venho aqui falar a respeito do veto e o porquer  da gente 

não ser favorável. Venho ainda falar de assuntos como, o Prefeito esqueceu a 

população de nossa cidade; a saúde está precária, não sei porque o secretário 

n]ao está exercendo sua função; Pediu ao excelentíssimo prefeito faça valer 

suas promessas, quero pedir que o prefeito procure a empresa da energia 

porquer está difícil, as ruas muito escuras, venho aqui falar da calamidade do 

cemitério, que se precisa ser visto descaso, pois ali é nossa segunda casa. 

Pronunciamento do vereador José Robério da Silva, Falou: Sr.,  presidente 

mais uma vez vou cobra do Sr prefeito a iluminação da Rua Coronel Lucena, 

pois está tudo escuro; a estrada do Sítio Tintino, tem seis anos que não passa 

a maquina, e peço ao Sr prefeito que veja a saúde no nosso município, que 

está difícil, porque não médico nem carros, é essa é a pior gestão que nos 

temos; quero que o prefeito diga qual foi a obra feita no ano de 2018; sobre  a 

água, o povo está sofrendo muito sem água no nosso município, pois queria 

aqui chegar e falar das coisas boas que o Sr prefeito trouxe para Ouro Branco. 

Pronunciamento  do Vereador Manoel messias Silva. Falou – sobre água dessa 

cidade teve um momento que convidei os vereadores para ir à CASAL - 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS. – Prosseguiu no seu 

pronunciamento falando, - Eu sou um funcionário da CASAL, cobro e digo a 

situação que está, hoje temos um caminhão para abastecer algumas casas, 

pois não dá para abastecer todas, pois estamos fazendo o possível e o 
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impossível. Quero Parabenizar o Projeto de Lei de autoria do executivo que foi 

aprovado por está casa. Quero dizer que o prefeito está fazendo o que pode, 

vamos conversar com o prefeito e ver o que está acontecendo. Estive com o 

prefeito e com o rapaz da iluminação e ele disse que ia resolver. Quero 

parabenizar o prefeito pelo serviço feito em nosso município, ontem estive no 

posto de saúde, e lá tem médico, tem carro e ambulância. A situação não está 

fácil, agora dizer que não tem carro e médico é uma injustiça. DA TRIBUNA 

LIVRE: O Presidente convidou o pastor da igreja Madureira, que na sua fala solicitou 

uma ajuda de custo, para compra de material de edificação do  templo.  ORDEM DO 

DIA:  Dado o parecer contrário DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO TENDO COMO 

RELATOR O VEREADOR JOSE ROBERIO DA SILVA sobre O Veto do Executivo Municipal, 

Passo para votação o Parecer, os que forem favoráveis AO PARECER DA COMISSÃO DE 

JUSTIÇA E REDAÇÃO, Permaneçam sentados os contrários se manifestem). Aprovado 

o Parecer DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, aprovado por maioria simples. 

Processado na Ordem do Dia o Veto AS EMENDAS PROPOSTAS AO PROJETO DE LEI Nº 

006/2018 de Autoria do Executivo Municipal. (Os que forem favoráveis, Permaneçam 

sentados os contrários se manifestem), rejeitado por 2/3 (por dois terços), dos 

vereadores. O Sr. Presidente convidou os Vereadores presentes para Audiência Publica 

para avaliação das Metas Fiscais do Terceiro Quadrimestre de 2018, de acordo Oficio 

034/2019 de Iniciativa do Prefeito Edmar Barbosa, que será realizada dia 04 de abril do 

corrente ano. Encerro a sessão. E convido para próxima sessão no dia 04 de Abril do ano 

2019. Da qual lavrada a presente ata, por mim, Maria das Graças Ângelo Lima_____ 

Redatora de Ata, que após lida e aprovada pelo Plenário, será devidamente assinada 

pela Mesa Diretora.  

______________________________           __________________________________ 
Josivaldo Amâncio de Oliveira                                          Manoel Messias 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 21/03//2019 
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ATA  DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  no Plenário João da Silva Cabral da 

Câmara Municipal de Ouro Branco / AL, ás 11h40min (onze horas e quarenta  

minutos) datado de 10/01/2019 Presidida pelo Vereador Josivaldo Amâncio de 

Oliveira. Tomando assento ao plenário compareceram os vereadores: Beneval 

Gomes Torres, Gilvaneide Soares Alencar, Jailson Salustiano do Nascimento, 

José Alisandro Soares de Amorim, José Robério da Silva, Leana Soares Silva 

e Manoel Messias Silva.  Ausente: Gecione Henrique da Silva. Abertos os 

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

de Deus deu início os trabalhos da presente sessão. ORDEM DO DIA: 

Encerrada tramitação pelas comissões de mérito o presidente passou a 2ª 

discussão e 2ª aprovação Item I – processado na ordem do dia o PROJETO 

DE RESOLUÇÃO nº 002 de 07 de janeiro de 2019, “ Institui cargos de 

provimento em Comissão”. Aprovado por unanimidade em 2º turno. Dado por 

redação final. Encerrada a sessão ás 12h35min, Da qual lavrada a presente 

ata, por mim, Maria das Graças Ângelo Lima_____ Redatora de Ata, que após 

lida e aprovada pelo Plenário, será devidamente assinada pela Mesa Diretora.  

______________________________           __________________________________ 
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Josivaldo Amâncio de Oliveira                                          Manoel Messias 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 10/01//2019 
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