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(60ª) SEXAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA, realizada em 21 de agosto de dois 

mil e dezenove (21/08/2019) no Plenário João da Silva Cabral da Câmara 

Municipal de Ouro Branco / AL, ás 19hs45min (dezenove horas e quarenta e 

cinco minutos), sob a presidência do vereador Josivaldo Amâncio de Oliveira - 

Presidente, Tomando assento compareceram os vereadores: Beneval Gomes 

Torres, Gecione Henrique da Silva, Gilvaneide Soares Alencar, Jailson 

Salustiano do Nascimento, José Alisandro Soares de Amorim, Josivaldo 

Amâncio de Oliveira, José Robério da Silva (ausente), Leana Soares Silva e 

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

número legal, o presidente deu por aberta a presente sessão, com a leitura de 

um trecho do evangelho do dia. PEQUENO EXPEDIENTE: Item l – Leitura da 

(58ª) quinquagésima oitava ata, e não havendo nenhuma manifestação de 

retificação ou impugnação da mesma, foi aprovada por unanimidade. Item II -  

Leitura do convite da Secretaria Municipal de Assistência Social e Conselho 

Municipal de Assistência Social.  GRANDE EXPEDIENTE: Pronunciamento do 

vereador José Alesandro falou, primeiro que tudo fique registrado em ata o 

absurdo que ocorreu nesta Casa Legislativa no dia 07, estivemos em frente a 

esta casa acompanhado de 06 (seis) vereadores e esta casa estava fechada, 

onde foi aprovado um projeto de resolução para que as sessões seja semanais 

em sete e sete dias, quero registrar em ata e na próxima sessão quero ler essa 

ata. Fomos atrás de funcionários e não encontramos, infelizmente houve abuso 

de poder. Agora vou para minhas cobranças, o prefeito de nosso município 

botam um chapeuzinho na cabeça e fica maquiando ajeitando as estradas que 

infelizmente mesmo assim ficam reclamando. Esse prefeito foi eleito para que? 

Quero dizer o povo que votar em gestão continuada, não vale a pena, um pigue 

faz de dia e o pongui que é outro desmancha a noite. Os mesmo secretários 

são família do prefeito. Gente o prefeito é fantoche, é aliado, absurdo nossa 

população clamando.  A rádio de Delmiro Gouveia esteve aqui, continua no 

trapiche, não tem médico, não tem remédios, existem ambulâncias mais não 

venham dizer que tem médico e nem remédio para população. Parabéns para 

a cidade iluminada, mas você prefeito foi voltado democraticamente, fez um 

juramento e nesses três anos de mandato vossa Excelência foi uma vergonha, 

deixa muita coisa a desejar, foi um dos piores prefeito fica aqui a população 

analisar. Agora eu Sandro Amorim vereador votado também democraticamente 

não sou fantoche, ando com minhas próprias pernas, na eleição todo mundo é 

bom, eu não sei se sou candidato, a política cada dia pior. Os absurdos que 

estão fazendo com dinheiro público, têm muitas denuncias e espero que 

tenham muitos resultados. Infelizmente senhor presidente deixou a desejar e 

graças a Deus a sessão passou a ser semanal, ai Sandro Amorim vai ver e 

mailto:camaramunicipalourobranco@gmail.com


 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO ESTADO DE ALAGOAS 
Rua Coronel Lucena, 744  -  Andar  1º -  Bairro: Luiz Gonzaga de Carvalho  
CEP 57525000  Ouro Branco – Alagoas   
 E-mail camaramunicipalourobranco@gmail.com  
CNPJ 24.184.392/0001-54 

 
 

poder falar dos absurdos, ver se esse prefeito vai trabalhar ou não. O 

presidente da casa o vereador Josivaldo Amâncio de Oliveira falou que relatou 

dia 07 de agosto, quero deixar registrado que foi aprovado numa resolução por 

vocês, se foi aprovado é para cumprir. Porque no dia 14 de agosto vocês 

vereadores não vieram e peço a todos como vereadores que fiscalizem, pois o 

vereador Sandro Amorim está fiscalizando para cada um mostrar o melhor para 

o povo. Aqui dentro não tem situação e oposição, eu acho que meu ponto de 

vista, peço para trabalhar em conjunto porque quem sai ganhando é o povo. 

Chato é ficar desvalorizando nossa classe e puxando os tapetes dos colegas e 

quem sai perdendo é o povo e nós fomos eleitos primeiramente por Deus e 

segundo pelo povo. Faculto a palavra ao vereador Jailson. Pronunciamento do 

vereador Jailson, falou boa noite a todos os senhores e senhoras vereadores e 

senhores da rádio comunitária FM, agora vamos sair para prática, deixando as 

críticas de lado e passando comprometimento com a população e com a justiça 

temos que o trabalho que agente fez esteja registrado nesta casa. Um dia eu 

quero que nesta casa podemos ter o mesmo direito, peço a vossa excelência 

que registre em ata. Não poderia deixar de parabenizar a execução concluído 

onde o povo que está sendo favorável. Exemplo: nesta semana aonde ele tava 

fazendo terra planagem com a patrol em um terreno particular dele, onde o 

prefeito viesse usar a maquina na rua 7 de setembro saindo da secretaria de 

saúde em direção a chácara do senhor Sálvio, o qual a máquina estava no 

local, não custaria ele executar o trabalho dando qualidade de vida melhor aos 

moradores que se locomovem para o centro da cidade, que estão tendo 

dificuldade de locomoção. Gostaria de perguntar ao Senhor Prefeito pelos gols 

brancos que estão no município a mais de trinta dias e que o senhor Prefeito 

tome providência da documentação destes carros. Pronunciamento do 

vereador Messias que disse, eu e o vereador Jailson andamos juntos nas ruas 

e peço que o senhor prefeito coloque o material de fora em direção a casa de 

Gilson  por que precisa passar uma tubulação de água. E lá está muito raso. O 

Prefeito já fez a estrada do trapiche e Brasílinha e depois se faz estrada de 

pequeno porte, como também no riacho do capiazinho. O senhor presidente 

justificou através de uma leitura do comunicado a atribuição e decisão tomada 

pelo Presidente da Câmara Municipal de Ouro Branco, no uso de suas 

atribuições que lhe confere Regime Interno desta Casa, especificamente o 

disposto no art. 50, § 1º, inciso I, comunica que enquanto não se transcorre o 

prazo para promulgação da Resolução sendo esta atribuição do presidente art. 

50, inciso VII, XIII e XIV, a resolução não entra em vigor efetivamente, por tanto 

as Reuniões Ordinárias serão 02 (duas) mensais, devendo ocorrer nas quintas-

feiras e terão início as dez horas (10:00) da manhã, conforme o especificado 
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nos artigos 181 e 182 do Regimento Interno, em Sede Provisória localizada a 

Rua: Coronel Lucena Bairro: Luiz Gonzaga de Carvalho Nº 858. Ouro Branco – 

AL, em 07 de Agosto de 2019.– O presidente da Câmara Municipal de Ouro 

Branco, no uso de suas atribuições que lhe confere o Regimento Interno desta 

casa, vem comunicar que diante da decisão proferida pela presidência do 

Tribunal de Justiça tendo como Suspensão de Liminar e de sentença Nº 

0804514-68.2019.8.02.0000 determinando, via de conseqüência, o imediato 

retorno dos integrantes Eleitos da Mesa Diretora realizada na Eleição do dia 

21/12/2017 aos cargos que ocupavam na Mesa Diretora da Câmara Municipal 

de Ouro Branco Estado de Alagoas. Comunico ainda, aos edis, os quais gozam 

de todo meu apreço e consideração, que os trabalhos desta casa continuarão 

espelhados no mais escorreito atendimento ao Regimento Interno da Câmara e 

á Constituição Municipal. Coloco-me, como de costume, á disposição dos caros 

vereadores, para que todos os pleitos dos cidadãos ourobranquenses sejam 

plenamente atendidos. Ouro Branco- Alagoas, em 08 de Agosto de 2019.  

Nada mais a consta encerro a presente sessão e convido todos os vereadores 

para próxima sessão no dia 28/08/2019 

________________________                  ______________________________ 
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 28/08//2019 
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