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ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO
ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ANDORINHA
ESTADO DA BAHIA EM
07 DE JUNHO DE 2018.
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Às quinze horas e cinquenta e três minutos no salão nobre Amulfo
Cândido Alves Filho da Câmara Municipal de Andorinha, situada a
Avenida José Cargozinho de Carvalho Filho s/n. na ausência do primeiro
secretário o Sr. Presidente, convidou a Vereadora Maria de Lurdes
Gonçalves de Almeida a fazer parte da Mesa Diretor assumindo a
primeira Secretaria. Em seguida solicitou do 2°. Secretário que fizesse a
chamada dos Senhores Vereadores, verificando-se as presenças de:
ANCELMO LINO DA SILVA; EDILSON BENTO DA SILVA;
EDNALDO ALVES DE MACEDO; JOSÉ VAGENR ARAÚJO DE
LAVOR; MARIA DE LURDES GONÇALVES DE ALMEIDA;
MARTNALDO DE SOUZA OLIVEIRA e NILTON DE OLIVEIRA
MATOS. Notou-se a ausência dos Vereadores: AGNALDO OLIVEIRA
PINHEIRO e CLERISTON GREGÓRIO DE ARAUJO. Com o numero
legal, o Sr. Presidente declarou aberta a Sessão em "NOME DE DEUS",
autorizou o 1°. Secretário fazer a leitura da Ata anterior que foi Aprovada
por Unanimidade conforme lida. Passando-se para Áo Expediente do
Dia, o Sr. Presidente solicitou do 1°. Secretário a fazer a leitura das
matérias em tramitação. Foi lido: Indicações de n°s.034,035 e 036/2018
do Gab. do Vereador José Vagner Araújo de Lavor; Emenda
Modificativa de n°. 01/208; Indicações de n°s.004, 005 e 006/2018 do
Gab. do Vereador Ednaldo Alves de Macedo e Ancelmo Lino da Silva;
Parecer de n°. 03/2018 da Comissão de Justiça e Redação Favorável ao
Projeto de Lei do Legislativo de no.002/2018.; Parecer de n°. 04/2018
da Comissão de Justiça e Redação Favorável ao Projeto de Lei do
Legislativo de no.003/2018; Parecer de d. 05/2018 da Comissão de
Justiça e Redação Favorável ao Projeto de Lei do Legislativo de no.
004/2018; Parecer de no. 003/2018 da comissão de Finanças Favorável
ao Projeto de Lei do Legislativo de no. 002/2018; Parecer de n°.
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004/2018 da Comissão de Finanças Favorável ao Projeto de Lei do
Legislativo de n°. 005/2018. Acabada a leitura das matérias o Sr.
Presidente franqueou a palavras aos Senhores Vereadores para assuntos
diversos na pauta do dia. O Vereador José Vagner Araújo de Lavor
cumprimentou o Sr. Presidente, demais Vereadores, e população
presente. Iniciando agradeceu a presença dos músicos de Andorinha
representando a Associação dos Músicos e Funcionário públicos da
Prefeitura Municipal de Andorinha. Em seguida frisou a respeito do
Projeto de Lei do Legislativo de no. 005/2018, que se encontra em
tramitação nesta Casa Legislativa, ressaltando que o mesmo foi
elaborado por incentivo deste Vereador que vos fala através de
Indicações. Continuando explanou a respeito da realização dos festejos
juninos no Município, salientando que foi publicado do no Diário oficial
os valores das bandas que iram se apresentar. Todavia afirma que o valor
õ já ultrapassa quinhentos mil reais. Finalizando enfatizou ser necessário
dividir a fatia do bolo com os músicos de Andorinha. O Vereador
Nilton de Oliveira Matos cumprimentou o Sr. Presidente, demais
Vereadores, Vereadora e população presente. Iniciando dirigiu suas
palavras ao Sr. Presidente afirmando ter participado de urna reunião com
os professores. Todavia afirma que existe muitas demandas, portanto é
necessário a união dos Poderes Legislativo e Executiva, no sentido de
discutir a respeito de melhorias para os Professores que prestam serviço
ao Município. Em seguida frisou a respeito do Projeto do Legislativo de
n°. 005/2018 em tramitação nesta Casa Legislativa. Finalizando pediu o
Prefeito que tenha cuidado com a realização dos festejos juninos, uma
vez que as consequências vêm depois. Todavia afirma ser necessário ter
responsabilidade com o dinheiro público. O Vereador Edilson Bento
da Sua cumprimentou o Sr. Presidente, demais Vereadores e população
presente. Iniciando desejou boas-vindas aos músicos presentes, no
ensejo agradeceu a presença do enfermeiro Vicente. Em seguida
informou que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura as
estradas de Riacho Seco e adjacências estão sendo recuperadas.
Continuando agradeceu o Prefeito Municipal pela recuperação do abrigo
de Tanquinho do Poço. Finalizando fez um comentário a respeito das
obras que estão sendo realizadas no Município. O Sr. Presidente
cumprimentou os Senhores Vereadores, funcionários desta Casa e
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população presente. Incitando agradeceu a presença de todos, em
especial aos músicos presentes. Em seguida salientou que esta Casa irá
discutir sobre os Projetos com transparência. Continuando informou que
esteve em Salvador em diversas Secretarias do Estado acompanhado do
Deputado Euclides Fernandes. Finalizando informou que o Projeto de
sinalização da Cidade de Andorinha já está pronto e será entregue ao
Governador do Estado. No ensejo informou que o processo licitatório
para a execução da Praça da Feira livre de Andorinha começa no
próximo dia vinte e oito. Passando-se para a Ordem do Dia. o Sr.
O
Presidente colocou a Emenda Modificativa de n.
01/208 em discussão.
A emenda foi discutida pelos Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor;
Nilton de Oliveira Matos; Ednaldo Alves de Macedo; Edilson Bento da
Silva e Marinaldo de Souza Oliveira; Maria de Lurdes Gonçalves de
Almeida. Após a discussão a Emenda Modificativa de no. 01/2018 foi
posta em votação. Emenda Aprovada por Unanimidade. Em seguida
o Sr. Presidente colocou o Projetos de Lei do Legislativo de n. 005/2018
em votação. Projeto Aprovado por Unanimidade. Continuando o Sr.
Presidente colocou o Projeto de Lei de n. 005/2018 em discussão. Como
ninguém discutiu foi posto em votação. Projeto Aprovado por
Unanimidade. Na continuidade o Sr. Presidente colocou o Projeto de
Lei do Legislativo de n°. 002/2018 em discussão Como ninguém discutiu
foi posto em votação. Projeto Aprovado por Unanimidade.
Prosseguindo o Sr. Presidente colocou o Projetos de Lei do Legislativo
de n°. 003/2018 em discussão. O Projeto foi discutido somente pelo
Vereador José Vagner Araújo de Lavor. Após a discussão foi posto em
votação Projeto Aprovado por Unanimidade. Dando prosseguimento
o Sr. Presidente colocou o Projetos de Lei do Legislativo de n. 004/2018
em discussão. O Projeto foi discutido somente pelo Vereador José
Vagner Araújo de Lavor. Após a discussão foi posto em votação.
Projetor Aprovado por Unanimidade Na sequencia o Sr. Presidente
solicitou do 1° Secretário a fazer a leitura dos Decretos Legislativo. Foi
lido Decreto Legislativo de n°. 005/2018, que aprova o Projeto de Lei do
Legislativo de n. 002/2018, que regulamenta forma e critérios para
concessão e o pagamento de diárias no âmbito do Poder Legislativo
Municipal; Decreto Legislativo de n°. 006/2018, que aprova o
Projeto de Lei do Legislativo de d.003/2018, que denomina a Es4 ola
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Municipal de Morro Branco, situada na localidade de Mbrro
Branco, zona rural do Município, como Escola Municipal Martiliano
José Ferreira; Decreto Legislativo de n°. 007/2018, que aprova o
Projeto de Lei do Legislativo de n'.004/2018, que institui o Banco
de ideias Legislativas no Município de Andorinha; Decreto
Legislativo de n°.008/2018, que Projeto de Lei do Legislativo de
n°.005/2018, que institui a Lei Artistas da Terra, que dispõe sobre a
contratação de artistas grupos, bandas, músicos e afins, locais, para
a apresentação e /ou exposição sociais ou financeiras do Poder
Público Municipal, ou através dele alocar, no mínimo 23% dos
recursos para os Artistas da Nossa Terra, conforme Emenda
Modificativa de n°. 01/2018 anexa. Decreto Legislativo de n.
009/2018, que Projeto de Lei de n'.005/2018, que estabelece em
conformidade com disposto na Constituição Federal, na Lei de
Responsabilidade Fiscal n°. 101, de 04 de maio de 2000 e na Lei
Orgânica do Município, as diretrizes orçamentarias do Município para o
exercício financeiro de 2019. Como ninguém mais quis fazer uso da
palavra o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, deu por
encerrado os trabalhos em NOME DE DEUS às dezoito horas e
cinquenta e um minutos, marcando aproxima Sessão para o dia quatorze
de junho do corrente ano, as dezoito horas o que do ocorrido foi lavrada
a presente Ata que vai devidamente assinada.
PRESIDENTE:
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