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(61ª) SEXAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, realizada em 28 de 

agosto de dois mil e dezenove (28/08/2019) no Plenário João da Silva Cabral 

da Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Branco / AL, ás 19hs25min 

(dezenove horas e vinte e cinco minutos), sob a presidência do vereador 

Josivaldo Amâncio de Oliveira - Presidente, Tomando assento compareceram 

os vereadores: Beneval Gomes Torres (ausente), Gecione Henrique da Silva 

(ausente), Gilvaneide Soares Alencar, Jailson Salustiano do Nascimento, José 

Alisandro Soares de Amorim, Josivaldo Amâncio de Oliveira, José Robério da 

Silva, 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 (60ª) sexagésima ata, e não havendo 

nenhuma manifestação de retificação ou impugnação da mesma, foi aprovada 

por unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: Pronunciamento do vereador 

Jailson Salustiano, falou sobre a conferência que aconteceu ontem na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Rui Palmeira, parabenizando a Secretaria 

Municipal de Assistência Social pela realização da mesma pelo trabalho bem 

elaborado que trará resultado para o nosso município. Agradeceu pelo convite 

e disse que representou os demais vereadores que não poderão participar. 

Mas aconteceu um fato que mim chamou atenção e mim deixou um pouco 

chateado, ao se pronunciar o prefeito umas vez que teve a oportunidade do 

uso da fala, concedido pela secretária ele foi infeliz com suas palavras. Como 

ele tava em uma conferência do assunto que a lhe respeitava, por ele ser 

gestor deveria dialogar, tratar e resolver e problemas que ali estava, para que o 

ovo do município viesse a ganhar com isso. Mas infelizmente eu tenho pra mim 

que ele foi até a conferência pra fazer um desabafo, o que deu a entender foi 

que alguém está deixando a flor da pele. Falou pra todo mundo ouvir que não 

tem medo de confrontar com nenhum vereador, que alguém está falando da 

sua família,se foi vereador eu não tenho ciência disso, até porque a população 

da cidade tem o direito de se manifestar, tudo bem, não dá o direito de falar da 

família de ninguém, mas as vezes por não está cumprindo com  sua obrigação, 

com seu dever como tem de ser. Não só ele paga como toda a família, a parti 

do momento que você está assumindo um cargo público está sujeito a ser 

criticado como também parabenizado. Peço ao senhor prefeito que quando for 

usar de suas palavras não machuque e nem maltrate, porque somos 

funcionários do povo. Estamos aqui para cobrar o direito de quem realmente 

têm, e se for pra confrontar que é coisa que nós não queremos como vossa 

excelência senhor presidente pediu para a gente trabalhar em harmonia. É 

trabalhar em prol do município, mas quando a gente começa a trabalhar dessa 

forma ai começa os ataques de quem a gente menos espera, ele que deve dá 

exemplo, como ele falou que não tem medo de vereador nenhum, nós 
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vereadores também não tem medo dele. Só que nós não queremos isso, 

queremos paz pro nosso município, empenho de cada um que nós fomos 

eleitos pra isso.  E dá continuidade aos trabalhos e daí o povo e o município de 

Ouro Branco venham ganhar em si. Nós do legislativo estamos aqui para 

cumprir com nossos trabalhos, diante de uma casa de lei que dá o direito de 

aprovar e não aprovar. Se eu achar que é conveniente e bom para o município 

eu vou aprovar, mas também não mim tire o direito de eu analisar e se  eu 

achar que não devo aprovar não vou aprovar. Se eu falei de mais senhor 

prefeito mim perdoe, mas se um dia eu cheguei a fazer isso não foi por mal. 

Tenho toda convicção do que eu falo e do que eu faço, agradeço ao presidente 

por me conceder o uso da palavra. O presidente Josivaldo Amâncio agradeceu 

o vereador Jailson por ter ido a essa conferência, na qual alguns vereadores 

não poderão ir, devido a outras obrigações. O presidente disse que se o 

prefeito chegou a falar isso, ele está meio confuso, no meu ponto de vista nós 

vereadores não estamos aqui para bater de frente com o prefeito, estamos aqui 

para ajudar e trabalhar para o povo. Cabe a nós analisar e aprovar inclusive as 

comissões. É um direito que nos cabe. Pronunciamento do vereador José 

Robério, falou venho aqui mais uma vez, falar da saúde do nosso município, 

sábado as 23:30hs eu estava em casa quando ligou um pai de família 

desesperado dizendo que a esposa dele estava com a mãe de 69 anos no 

hospital de Ouro Branco onde viesse de Santana, com uma senhora  com mais 

de uma hora aqui e não tinha carro para levar no sítio, eu fui lá perguntar o 

vigia porque não tinha resolvido a situação, me informaram que era com os 

motoristas do sítio, aí eu perguntei e por não ligar, disseram que não tinham 

telefone, falei mas tem ambulância, ai ele falou com as palavras dele que uma 

ambulância dessa ta sem farol. Isso é um absurdo. Eu não vejo os gols 

rodando. Outra coisa as estradas do sitio titino, sítio espinheiro, várzea do 

marinho manda o prefeito dar uma volta lá, porque dinheiro tem olha aqui 

Secretaria de Obra e Urbanismo 10.285.000.00 (dez milhões e duzentos e 

oitenta e cinco mil) foi orçado esse dinheiro. Quero parabenizar o Prefeito pela 

iluminação da cidade está de parabéns. Agora falta um ano pra eleição quero 

ver o discurso do prefeito Edmar Barbosa quando subir no palanque falar o que 

ele fez no município, quero ver uma obra no município que Edmar fez, são três 

anos até agora nada. Prefeito Edmar olhe pra população, olha pessoal que 

voltou no senhor. Isso é um absurdo, porque dinheiro tem, só falta querer fazer. 

E meu muito obrigado. O presidente faculta a palavra ao vereador Sandro 

amorim, reforçando as palavras do vereador Jailson, só quero dizer que isso é 

discurso de pessoas que não sabe o que está fazendo, pessoa que não tem 

capacidade de administrar o município. A partir do momento que vai pra uma 

conferência se trata a pauta que está lá para ser debatido. Quero dizer que a 

parti do momento eu, presidente da casa, Messias, Gilva, Leana, Jailson, 
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Roberio, Cione e Galego nós somos submetido a cair na boca do povo ou por 

bem ou por mal. A parti do momento que ta exercendo o cargo receba as 

conseqüências. No dia 21 de junho falou mais uma vez que quer acabar com a 

6 dúzia de vereadores, quero dizer, ele foi eleito democraticamente e nós 

também. Estamos aqui para conduzir a casa, se fizemos coisas erradas somos 

o primeiro a combater. A partir do momento que exerce esse cargo prefeito 

aguente as cobranças dos vereadores do povo de Ouro Branco. Você ta vendo 

prefeito a má gestão que você ta fazendo. Infelizmente senhor presidente, sou 

realista. Acho um absurdo o campo de futebol ser doado para o Estado, tinha 

planos pra fazer um campo lá, tal, campo bonito, maquiado e tudo, mas até 

agora só no papel. Ta lá o campo jogado, não tem estrutura, as paredes 

ariscado cair em cima de uma criança. Faz tempo que nosso campo de futebol 

teve um zelo, tem mais de 10 anos e anos que não dá pra dizer que é um 

campo. Entramos com o pedido de mandato da segurança que seja anulado a 

doação do campo. Tá na justiça. Tenho paciência de cobrar e fazer no papel e 

olhe pro nosso futebol, por nossas crianças, por nossa juventude que tão ai 

jogados, se drogandos, se prostituíndo. Claro que vereadores eleitos 

democraticamente vamos olhar por nossas crianças, nosso conselho tutelar 

vamos agir conselho, o conselho tutelar ta quem nem fantoche, não ta agindo. 

A partir do momento que você recebe a função de conselheiro. Vamos entrar 

em pauta. Vamos olhar nossa juventude, nossas crianças. Quero vocês 

população de ouro branco analisar, não votar por maquiagem. Vote em quem 

tem capacidade, quem quer realmente quer trabalhar em prol a nossa 

necessidade. Peço ajuda de vocês vereadores sobre a questão de sinalização 

de nossa ruas senhor presidente, quero fazer um projeto de lei e de 

comunicação para que botasse as placas nas ruas principais, qual quem vai, 

qual vem, onde pode parar, onde no pode, mesmo assim ta desorganizado, ta 

uma bagunça. Quero que nós se senti na próxima sessão antes de começar o 

plenário, analisar aqui para nós possamos colocar um projeto lei aqui, e até 

pedir que contrate pessoas para fiscalizar ou empresas terceirizada  se 

permitir. Principalmente a Rua Marechal Floriano, é um absurdo dia de sexta 

ninguém anda, e o comercio também. Ta bonitinho a cidade iluminada, vamos 

organizar agora a cidade e as ruas. Para que a população tanto de fora quanto 

da cidade veja que a cidade seja avançada. Para que o povo saiba andar de 

acordo com normas de trânsito. Essas são minhas palavras e muito obrigado a 

todos.  O presidente falou que temos a comissão, quando quiser sentar para 

debater de assuntos do nosso município, o presidente passa a palavra ao 

vereador Messias. A parte o Vereador Sandro Amorim pediu para ser toda 

sessão seja registrado em ata. Logo o presidente passou a palavra ao 

Vereador ( MANOEL MESSIAS), SILVA, deu as boas vindas aos colegas 

vereadores, os presentes e funcionários desta casa. Bem Jailson estive 
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presente na X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –

OURO BRANCO –AL, na hora você estava comigo, as meninas me explicaram 

e foi falado dos projetos que tem que serem aprovados e depois esses projetos 

vai ser aprovados no Município no Estado, depois vai para Brasília para 

aprovar cada projeto e depois vem para esta Câmara pra gente debater e ficar 

ciente quanto às ações social.  Quanto às estradas estão trabalhando nas 

estradas principais como as estradas dos sítios Trapiche, Várzea do Marinho e 

Brasilinha. A estrada que dá acesso a aos três aceiros, ali tem bicos de pedras 

que qualquer chuvinha faz buracos. A parte o vereador Robério disse que só 

era colocar terras de fora nos lugares que tem bicos de pedra. Continuando 

com a palavra o vereador Messias disse que o vereador Roberio fica batendo 

na tecla, que a dez anos não faz a estrada  que passa no avô do Vereador 

Robério pois a estrada é muito estreita, tem que afastar as cercas para poder a 

maquina passar.  O presidente informou da estrada que  que trata os 

vereadores foi passada a maquina em 2010 na gestão do Prefeito Atevaldo 

Cabral,  peço ao Senhor Prefeito  para que passe a maquina na estrada vicinal 

iniciando na propriedade do Sr. Zezo em direção ao Sítio Tintino, sentindo 

riacho pé da bola (Cascavel), pois lá também passa carros de estudantes e já 

houve reclamações, e peço a Luciano Cabral veja isso. Em seguida O Sr. 

Presidente convidou os Vereadores presentes para próxima sessão no dia 04 

de setembro de 2019. Da qual lavrada a presente ata, por mim, Cássia Ângelo 

Lima ______  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 28/08//2019 
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