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(62ª) SEXAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA, realizada 

em 04 de setembro de dois mil e dezenove (04/09/2019) no 

Plenário João da Silva Cabral da Câmara Municipal de Vereadores 

de Ouro Branco / AL, ás 19hs55min (dezenove horas e cinquenta  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, 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 (61ª) 

sexagésima primeira ata, e não havendo nenhuma manifestação de 

retificação ou impugnação da mesma, foi aprovada por 

unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: Pronunciamento da 

vereadora LEANA SOARES SILVA, deu boa noite aos colegas 

vereadores, ouvintes da radio FM Ouro Branco e minhas colegas de 

trabalho que são poucas, e pessoas aqui presentes, esperei o 

Secretário de Saúde na segunda-feira até meio dia, não sei por que 

existe um secretário de saúde dentro de uma secretaria que mal 

comparece  na secretaria, no setor de trabalho, fico indignada. Foi 

fazer caminhada (06) seis horas da tarde, quando cheguei na frente 

da secretaria tinha 04 (quatro), mulheres, uma irmã do vereador e 

(03) do sítio, parei falei com elas  iam dormir na frente da secretaria 

para pegar uma ficha pra fazer uma mamografia, eu fui falei com 

elas que o horário delas estarem é de sete horas  da  na parte da 

manhã, onde tinha (200) vagas para nosso município ia hoje tem 

apenas (04) quatro, (03) três e (05) cinco, ai em pergunto porque o 

secretário  não se move junto com assistente social e vai arrumar 

mamografia pra pessoas. Exame é uma vergonha dentro de Ouro 

Branco é uma vergonha, ai acha ruim que cobra acha ruim, esperei 

na secretaria e ele não compareceu. Agora eu Leana Soares Silva 

vou a Maceió buscar exames de mamografia, recurso tem. Temos-

nos varias mulheres que tem nódulos mamários dentro do município 
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de  Ouro Branco, necessitando de exames. A mesma coisa é 

cirurgia de catarata faz porque tenho amizades, todo município 

ajuda,Ouro Branco deposita treze reais  na conta do hospital da 

cidade de Palmeira dos Índios, ai o município de Ouro Branco deixa 

a desejar uma vergonha a minha cobrança é em cima disso, 

quando agente cobra acham ruim. Cadê a Assistente Social Dona 

Solange para resolver, sempre deixa a desejar, quando agente 

cobra acha ruim, Agilize ai, por favor, se tiver escutando prefeito, eu 

não vejo prefeito em Ouro Branco. só isso muito obrigado. 

Pronunciamento do Vereador José Alisandro Soares de Amorim , 

registrou a presença de pessoas como: Ilda, Caneda, sejam bem 

vindos essa casa é de vocês. Primeiro do que tudo nos do 

município de Ouro Branco no tempo de eleição todo mundo é bom, 

para pegar o poder, quando chega, o poder executivo sobe no 

palanque  chega na classe de professores, na saúde nos garis e diz 

depois não tem dinheiro. Dinheiro pra nada renuncie e entregue a 

quem quer trabalhar pelo município. Está na Constituição Federal 

de 1988 é obrigação de direito do Estado, Município e Governo 

Federal o bem estar ao povo como, Educação Saúde, trabalho, 

moradia, lazer, segurança, previdência social proteção maternidade 

e infância e assistência aos desamparados na forma da 

Constituição. Outro absurdo Sr. Presidente, esta na constituição é 

garantir nunca salário nunca inferior ao mínimo a lei é bem clara. Só 

quero dizer isso se aqui estiver acontecendo no município de 

OURO Branco às pessoas são omisso, vão pagar por isso, é um 

aviso. Vou  visitar a farmácia do município, eu não vou julgar eu vou 

olhar, as pessoas vem reclamando de falta de medicamentos, estou 

aqui para cobrar e elogiar. Se for verdade Sandro Amorim tem uma 

garganta boa, vou cobrar. Estou aqui com uma família presente a 

amiga caneda que  mora próximo aqui a Câmara á vinte anos em 

média, realmente os esgotos e fossa a céu aberto, essa família vem 

apenas pedir para pavimentar o beco, peço ao prefeito e secretário  

como vereador Sandro Amorim faça valer o meu pedido do 

vereador Sandro com ajuda de vocês que estão presentes. Aqui se 

encontra conhecida como Ilda onde próximo a casa dela  caiu um 
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pai de família e é apenas um pedido para colocar uma grade de 

proteção. Se o prefeito estiver presente na cidade junte com 

secretario e fiscalize atendendo o clamou tanto do  vereador Sandro 

Amorim como da população. Amigos vereadores Não podem baixar 

a cabeça, temos que continuar a luta. Venho agradecer a todos 

funcionários um abraço forte desse ilustre vereador, muito obrigado.   

obrigado até quarta feira de Deus permitir. 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 04/09//2019 
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