
 (63ª) SEXAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, realizada 

em 11 de setembro de dois mil e dezenove (11/09/2019) 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, Josivaldo Amâncio de Oliveira, José 

Robério da 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 (62ª) 

sexagésima segunda ata, e não havendo nenhuma manifestação de 

retificação ou impugnação da mesma, foi aprovada por 

unanimidade. Item II – Leitura do Oficio Nº 073/2019 do Executivo 

Municipal em resposta da aprovação do requerimento 001/2019 de 

autoria da Comissão de Finanças e Orçamento reportando-se ao 

Oficio CMOB nº 015/2019. O presidente registrou a presença da 

Vereadora Leana Soares Silva. GRANDE EXPEDIENTE: O 

Presidente passa a palavra para o vereador José Alisandro de 

Amorim, deu boa noite a todos os ouvintes da Rádio FM, colegas 

vereadores se encontram aqui presente nesse recinto, funcionários 

dessa casa. Quero dizer aqui sobre a questão do ofício do 

executivo senhor presidente, o que acontece nessa casa tem por 

obrigação a parti do momento que o orçamento é fechado, tem 

obrigação de o gestor repassar certo. Esperamos que eles 

repassassem esse ofício, vamos analisar as comissões e vamos dá 

o parecer sobre esse ofício. Sobre a questão mais uma vez acho 

interessante do município de Ouro Branco, quero parabenizar 

primeiro o desfile de 07 de setembro tava muito bonito, achei bonito. 

Só quero saber o que acontece dia 07 de setembro porque quem 

sempre usa a palavra é o ex-gestor nas festas da independência do 

Município de Ouro Branco, eu quero saber senhor prefeito  vossa 

excelência para ano convide Sandro Amorim vereador para fazer 

parte daquele palanque e me dê a palavra, será que ele daria a 
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palavra a Sandro Amorim também? Porque não existe um ex-gestor 

fazer parte direto, que faz todo ano uso a palavra e quanto o 

vereador estão lá em cima não tem direito de usar, porque só 

acontece em Ouro Branco, por isso digo direto nessa tribuna porque 

até o presidente ta esquecido é pingue pongue, de manhã é pingue 

e a noite é pongue. Por isso não tem jeito rapaz, temos que rever 

isso ai, acho muito difícil uma coisa dessa acontecer em outra 

cidade ou país uma coisa dessa só em Ouro Branco. Aí o gestor 

pega o uso da palavra mais uma vez falando que tem meia dúzia de 

gente que ta querendo acabar com o governo dele, passar uma 

rasteira nele, prefeito quem passar a rasteira em vossa Excelência 

não é vereador não, é o povo. Quando a pessoa não ta fazendo 

uma boa administração senhor presidente nós sabemos o resultado 

e vou dizer pra vossa excelência todasos presidentes que passaram 

nessa casa aqui não voltaram não, senhor presidente tenha 

cuidado! Se você analisar a historia política de todos os presidentes 

que passaram nessa cadeira, a reeleição dele foi pouca, ta aí Gilva 

aqui como presidente as ela não foi para reeleição, serve de 

exemplo. Ai sobe no palanque dia 07 de setembro que parabenizo 

pela festa bonita e muito boa.   Eu  tava assistindo o desfile não vou 

dizer só quero parabenizar. Agora Senhor Prefeito quando fizer seu 

discurso, não sei porque a vossa excelência ta se sentido 

incomodado está tirarando os outros com palavras você ta um 

homem tudo bem, mas a vossa excelência é prefeito faz parte do 

executivo, e a parti do momento que temos cargo público nos temos 

que cobrar não só Sandro Amorim como demais vereadores cabe a 

cada um cobrar. E faço questão que convide Sandro Amorim para 

uso da  palavra na festa da independência ai quero usar a palavra , 

mim dê, quero discursar pro povo viu! Faça esse favor. E quero 

dizer mais uma vez senhor presidente que tanta vez que nos cobra 

aqui eu fiquei devendo o que disse que iria realmente fiscalizar a 

farmácias mais infelizmente não fui, sou realista certo, mas tem 

uma pessoa aqui que toma remédio controlado do caps, diga ai 

quantos meses você vai lá e no acha? O rapaz responde que desde 

2018. Ai Sandro fala é ele que ta dizendo, ta com a receita ali, eu 

vou saber prá entender pra depois, nos vereadores vamos correr 

atrás, de 2018 ta ouvindo secretario de saúde a vossa excelência ta 



ouvindo, vamos analisar pra ver realmente. E outra coisa que vou 

pedir senhor presidente sobre a questão das placas das nossas 

ruas e nós colocar tanto a mão indo e voltando de acordo com o 

DETRAN, vamos sentar e reunir , quero que seja questão minha 

juntos com vocês e pegar o jurídico aqui e nos analisar como fazer 

isso. Colocar o projeto de lei do executivo tem que fazer e pra isso 

ta orçado no orçamento, o orçamento para aprovar e vou pedir 

também novamente senhor presidente que a moradora que mora 

perto do posto de saúde falou pra mim que naquela Rua Delmiro 

Gouveia fosse feito dois quebra-mola principalmente de frente do 

posto de saúde que é atrás do campo. Os carros passam em alta 

velocidade onde o posto tem um demanda. Quero pedir 

verbalmente que seja feito dois quebra-molas na Rua Delmiro 

Gouveia, eu tenho certeza que os moradores vão ficar mais 

seguros, é só um pedido de Sandro Amorim não, são todos os 

vereadores que se encontram presente nesse recinto. E muito 

obrigado por mim conceder a palavra e vossa excelência é muito 

bonzinho deixou eu falar muito tempo, obrigado. O presidente falou, 

verdade vereador Sandro Amorim realmente é verdade mas cada 

um planta pra depois colher, sei que primeiro Deus e segundo o 

povo, acho que venho plantando pra colher depois, o povo quem vai 

dizer em 2020. Quero agradecer a Deus pelos quatro anos que 

passei aqui na Câmara e o povo que voltaram em mim. O 

presidente faculta a palavra o vereador Jailson Salustiano, falou boa 

noite a todos ouvintes Ouro Branco FM, senhores(as), senhor 

presidente eu vou fortalecer o que Sandro relatou, eu gostaria de 

saber o por que mais uma vez essas meia dúzia de pessoa que o 

senhor Prefeito anda dizendo por ai anda incomodando ele. Essas 

meia dúzia de pessoas como ele cita nos palanques aonde ele vai 

ele esquece de uma coisa que essa meia  dúzia de pessoas eles 

foram eleitos para fiscalizar justamente a pessoa dele como poder 

executivo do município, nós estamos aqui no é pra brincadeira, nós 

estamos aqui no é pra servir de capacho pra ninguém, nós estamos 

aqui pra assumir uma responsabilidade que o povo de Ouro Branco 

nos deu. Ele sobe nos palanques, eu quero parabenizá-lo a ele 

como pessoa direta responsável pela festa que aconteceu no 

município de Ouro Branco dia 07 de setembro, bonita a festa, temos 



que parabenizar não podemos ser egoísta ao ponto de dizer que 

não foi excelente, mas o que acontece é que ele sobe no palanque 

ao invés  de falar e passar pra pessoas aquela coisa que está 

acontecendo no momento que é o desfile, que é a arte que ele fez 

acontecer juntamente com seus funcionários ele vai falar de meia 

dúzia de pessoas que ta fazendo sua obrigação que é fiscalizar os 

recursos público do município, então ele não pode tirar esse direito 

dessa meia dúzia de pessoas como ele fala. Eu acho que essas 

meia dúzia de pessoas ta incomodando ele demais porque nós 

estamos fazendo o que a lei nos determina, se o desfile saiu como 

ele esperava é porque nós estamos fiscalizando o dinheiro e ele ta 

investindo na coisa certa. Nós estamos aqui não é para criticar, nós 

estamos aqui não é pra interferir como ele chamou nós de 

desocupados, aonde desculpe a minha expressão, mas tenho pra 

mim que o desocupado aqui é vossa excelência, é a sua pessoa. 

Porque nós estamos aqui todas as quartas-feiras as 19:00hs 

cumprindo com nossos trabalhos aonde ele deveria no município  

de Ouro Branco, não posso dizer todos os dias, mas ele tem por 

obrigação de marcar presença, ele se ausenta. Ele tem que se 

ausentar porque ele tem que buscar recursos para nosso município, 

mas ele se ausenta demais do município, ele deixa o município três 

a quatro dias por semana aonde não precisaria isso. Então eu peço 

a ele que quando ele for usar das palavras que é direito dele, ele 

opine as coisas ta certo. Porque nós estamos aqui no compromisso 

de fazer a coisa acontecer pra o bem de nosso povo, ele se quiser 

trabalhar, agregar ao novo pode legislativo ele passe a respeitar os 

vereadores do município, ta certo. Ele não citou nomes, mas meia 

dúzia de palavras que ele cita ali a gente sabe a quem ele ta se 

referindo, isso magoa a vossa excelência também senhor 

presidente porque ele usa a Casa Legislativa pra querer agredir em 

palavras meia dúzia de pessoas que ele diz, mas ele esquece que a 

meia dúzia de pessoas que ele fala é a maioria aonde da o direito 

de ele exercer as funções. Então senhor Prefeito vossa excelência 

vivi dizendo não vem para tribuna para parabenizar a vossa 

excelência. Quando nos da o direito para gente parabenizar nós 

vamos parabenizar. Há hora e a vez da gente cobrar o direito do 

povo  e fiscalizar o recurso próprio  do município, vossa excelência 



não pode interferir, eu peço os colegas vereadores que tome essa 

iniciativa, nós não estamos aqui para bater de frente do senhor 

prefeito e nem com ninguém. Nós estamos aqui para dá as mãos e 

trabalhar em prol do município de Ouro Branco, ta certo. E outra 

coisa senhor presidente rapidinho só pra concluir. Eu gostaria que 

mais uma vez, já pedi uma, já pedi duas pra Vigilância Sanitária no 

município de Ouro Branco que tome as providências a respeito 

daquela fosse que ta prejudicando muitos moradores ali na Rua 

Maria Ivo de Carvalho em frente a creche, vereador Messias aquela 

fossa ta jogando a bagaceira pra fora e ela ta correndo no meio fio, 

da guia onde o povo não ta suportando mais, aquilo ali é um 

descaso. Já fui uma vez a vigilância sanitária, já fui uma vez a 

pessoa responsável que a diretora da creche. Embora que eles não 

tem culpa, eles não pode fazer nada lá os funcionários. O que eles 

tem que fazer é limpar e quando limpa terminar escorrendo 

novamente, aquilo ta um caos, então eu peço a Vigilâncias Sanitária 

que tome as providencias a respeito disso ai porque se não vou ter 

que bater na porta do Ministério Público, se eu bater na porta do 

Ministério Público  eu tenho certeza que aquela creche ela vai sofrer 

porque vai ter que fechar, os prejudicados ai serão os alunos e é 

isso que eu não quero, quero que isso venha acontecer. Antes que 

isso aconteça eu quero e espero que a Vigilância Sanitária tome as 

providencias justamente quem for responsável, porque a gente 

paga os nossos imposto em dias para que a gente tenha um vida 

boa e uma vida de qualidade, não é morando com água de fossa 

escorrendo na porta da gente não. E muito obrigado senhor 

presidente. O presidente toma a fala e diz que a questão do prefeito 

quando fala meia dúzia,  sinto que ele não fala nomes, ele não cita 

nomes, quero chegar e perguntar porque meia dúzia, meia dúzia 

por ai, não citou nome de vereadores e nem nome de ninguém, a 

partir que citar nome de um vereador eu serei o primeiro a defender 

até porque, sou vereador mas primeiro ele não citou nomes. Queria 

parabenizar não só o prefeito, porque essa festa só acontece por 

conta de quem organiza vem diretores, professores, vem alunos e o 

pessoal que ajuda na ornamentação e enfim uma equipe. Quero 

parabenizar a equipe que vem ajudando cada ano quanto no dia 21 

e 07 de setembro para que o desfile aconteça cada ano mais 



bonito, parabenizar também aos componentes da Banda Fanfarra 

os daqui quanto os de fora que vem abrilhantar nossa festa e quero 

também agradecer ao prefeito ter mandado fazer a estrada de tanto 

o vereador Robério e os vereadores aqui também, eu também 

cheguei a cobrar e ter passado a maquina na estrada do 

proprietário zezao  no sentido a cascavel. Passei por lá hoje e a 

estrada ta boa, graças a Deus ninguém mais vai reclamar. O 

presidente faculta a palavra ao vereador Messias, obrigado senhor 

presidente, boa noite as todos novamente, aos ouvintes da Rádio 

FM, eu só queria relatar o pessoal que esteve na inauguração da 

praça que vocês vereadores que fizeram indicação deveriam ter ido 

lá como vereadores Sione, Sandro, Jailson que tem parente lá, o 

pessoal de galego estava lá, fiquei muito grato por eles estarem lá, 

Reginaldo Guilherme tava lá também que o pai dele foi 

homenageado, esperava que alguns dos vereadores que tiveram as 

indicações que estivesse presentes, tem gente que tem 

compromisso não podia ter ido, mas foi muito bonito e ficou lindo as 

praças, realmente ficou muito bonita principalmente a da Rua do 

cemitério, muito obrigado senhor presidente só era isso que queria 

relatar. O presidente toma a fala e registra o nosso colega e ex-

vereador dessa casa o Maurílio Mendes no qual nessa casa fez um 

bom trabalho e sem mais nada a tratar e assim encerra a sessão, 

convido a todos para o dia 18 de setembro no ano em curso para 

próxima sessão em nome de Deus. Encerra a sessão 
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