ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA
SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ANDORINHA
ESTADO DA BAHIA EM 30 DE
AGOSTO DE 2018.
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Às dezoito horas e vinte e três minutos no salão nobre Arnulfo
Cândido Alves Filho da Câmara Municipal de Andorinha, situada a
Avenida José Cargozinho de Carvalho Filho s/n. o Sr. Presidente
solicitou do 2°. Secretário que fizesse a chamada dos Senhores
Vereadores, verificando-se as presenças de: ANCELMO UNO DA
SILVA; CLERISTON GREGÓRIO DE ARAUJO; EDILSON
BENTO DA SILVA; EDNALDO ALVES DE MACEDO; JOSÉ
VAGENR ARAÚJO DE LAVOR; MARIA DE LURDES
GONÇALVES DE ALMEIDA; MAR1NALDO DE SOUZA
OLIVEIRA e NTLTON DE OLIVEIRA MATOS. Notou-se a
ausência do Vereador AGNALDO OLIVEIRA PINHEIRO. Com o
número 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 o Expediente do Dia, o Sr. Presidente solicitou do l.
Secretário a fazer a leitura das matérias em tramitação. Foi lido:
Parecer de n°. 11/2018 da Comissão de Justiça e Redação Favorável
ao Projeto de Lei do Legislativo de no. 009/2018; Parecer de
n'.12/2018 da Comissão de Justiça e Redação Favorável ao Projeto
de Lei de n°. 015/2018; Parecer de n°.12/2018 da Comissão de
Finanças Favorável ao Projeto de Lei de n°. 015/2018; Parecer de
n°.13/2018 da Comissão de Finanças Favorável ao Projeto de Lei de
n°. 016/2018; Parecer de no.13/2018 da Comissão de Justiça e
Redação Favorável ao Projeto de Lei de n°. 016/2018; Parecer de
n°. 1412018 da Comissão de Finanças Favorável ao Projeto de Lei de
n°. 012/2018; Indicações de n°s. 046, 047 e 048/2018 do Gab do
Vereador José Vagner Araújo de Lavor. Acabada a 1 'tura das
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matérias o Sr. Presidente franqueou a palavras aos Senhores
Vereadores para assuntos diversos na pauta do dia. O Vereador
Ancelmo Lino da Silva cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores
Vereadores, vereadora, funcionários desta Casa e população
presente. Iniciando pediu o Sr. Presidente melhorias na divulgação
dos trabalhos Legislativo, através das Redes Sociais e meios
comunicações locais. Em seguida agradeceu a presença dos
funcionários públicos que prestam serviço a Saúde do Município.
Continuando salientou ser necessário a união dos edis, para juntos
fiscalizar as Escolas Municipais, uma vez que existem denúncias que
a merenda escolar está deixando a desejar, em algumas escolas do
Município. Na continuidade dirigiu suas palavras ao Líder do
Governo Municipal, pedindo a ele que converse com o Prefeito, a
respeito do deslocamento dos pacientes que estão aguardando a
regulação. Finalizando fez um comentário sobre a saúde do
Município, enfatizando é necessário cumprir o que determina a Lei
e respeitar os direitos da população. O Vereador Nilton Oliveira
Matos cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores,
Vereadora, funcionários desta Casa, população presente. Iniciando
parabenizou o Secretário Municipal de saúde pelo o desempenho de
seu trabalho no Município. Em seguida dirigiu suas palavras ao
Nobre Vereador Ancelmo Lino da Silva, enfatizando que a Saúde do
Município era ruim quando, os carros do Município eram usados
para fazer propaganda política. Encerrando suas palavras agradeceu
o Secretário Municipal de infraestrutura. pela recuperação das
estradas vicinais do Município. Quanto a Quadra Poliesportiva do
Bairro Vila Peixe, afirma ter conversado com o Prefeito e ele
afirmou que no próximo ano referida Quadra será reformada. O
Vereador Cleriston Grígorio de Araújo cumprimentou o Sr.
Presidente, demais Vereadores, Vereadora e população presente.
Iniciando salientou que será necessário fiscalizar a qualidade da
merenda escolar. Em seguida dirigiu suas palavras ao Nobre Ednaldo
Alves de Macedo, salientando que dias anterior Vossa Excelência
falava bem da Saúde de Andorinha, no et.... perguntou a aúde de
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Andorinha esta ruim, ou Vossa Excelência não recebe mas as
regalias. Finalizando fez uma indicação verbal solicitando do
Prefeito a contratação de mais carros-pipas para abastecer a zona
Rural do Município. O Vereador Edilson Bento da Silva
cumprimentou o Sr. Presidente, demais Vereadores, Vereadora e
população presente. Iniciando pediu a Deus que de Saúde ao Nobre
Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro, para que dentro em breve ele
possa estar nesta Casa exercendo seu trabalho. Em seguida
parabenizou o Prefeito Renato Brandão de Oliveira, pelo
patrolamento e encascalhamento das estradas vicinais do Município,
através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Continuando
informou que a iluminação pública da comunidade de Riacho Seco
e adjacências esta sendo concluída. Na Continuidade explanou a
respeito da Saúde do Município, salientando ter participado da
reunião realizada nesta Casa Legislativa com o Diretor do Hospital
do Trauma de Petrolina, onde foi discutido sobre a questão da
regulação. Todavia afirma que o Diretor do referido Hospital,
garantiu que irá dar mais atenção aos Munícipes de Andorinha.
Prosseguindo parabenizou o Secretário Municipal de Saúde Pablo
Campos belo desempenho de seu trabalho em prol da saúde dos
Munícipes de Andorinha. Finalizando informou dentro em breve os
moradores do povoado de medrado iram receber sinal de celular. O
Vereador Ednaldo Alves de Macedo cumprimentou o Sr.
Presidente, demais Vereadores, Vereadora e população presente.
Iniciando reforçou as palavras do Nobre Vereador Ancelmo Lino,
com relação a divulgação dos trabalhos desta Casa Legislativa. Em
seguida informou ter recebido uma denúncia a respeito da merenda
escolar, distribuída na Escola Noêmia Vitor. Contudo afirma que os
recursos são suficientes para servir uma merenda de qualidade.
Continuando enfatizou que o Município precisa reduzir custos,
principalmente com combustível, pessoas que recebem sem
trabalhar e diminuir as altas gratificações dos cargos de confiança do
Gestor. Na continuidade dirigiu suas palavras ao Líder do Prefeito,
salientando que se esse Vereador vos fala não tivesse conhecimento
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na saúde não teria corrido atrás de recursos para melhorar a Saúde
do Município. Todavia afirma ter conseguido duzentos mil reais
através de Emenda Parlamentar, no entanto dinheiro está parado nos
cofres da Prefeitura, por questões política. Prosseguindo salientou
que os Vereadores desta Casa precisam deixar de ser hipócrita e
defender o povo, pois é o povo que paga o salário dos Vereadores.
Encerrando suas palavras frisou a respeito da regulação, salientando
ser uma pratica errada. O Vereador José Vagner Araújo de Lavor
cumprimentou o Sr. Presidente, demais Vereadores, Vereadora e
população presente. Iniciando saudou os funcionários públicos em
especial os Professores. Em seguida explanou a respeito da merenda
escolar, salientando ser de péssima qualidade. Ressaltando que o
valor licitado passa de um milhão e meio de reais, portanto é
obrigação fornecer uma merenda de qualidade. Continuando
enfatizou que a partir da data de aprovação do Projeto de Lei de n°.
013/2018, os professores tiveram seus salários reduzidos. Na
continuidade dirigiu suas palavras ao Nobre Vereador Cleriston
Grígorio Líder do Governo Municipal nesta Casa, relembrando que
na apresentação do plano de governo o Prefeito Renato Brandão
disse que iria pagar as quarenta horas integrais dos Professores
suplementados. Prosseguindo criticou a Saúde do Município de
Andorinha, salientando ser inconcebível, o Município ser notificado
pelo Ministério Público, por não cumprir a meta de vacinação.
Dando prosseguimento reforçou as palavras do nobre Vereador
Ednaldo Alves de Macedo, salientando que as Emendas de Vossa
Excelência foram travadas pelo Gestor, simplesmente porque Vossa
Excelência não é conivente com os erros da administração.
Finalizando alertou a população Andorinhense a respeito do
Deputado Golpista que está pedindo voto em Andorinha junto com
o Prefeito Golpista que tirou os direitos dos professores. O Sr.
Presidente cumprimentou os Senhores Vereadores, Vereadora,
funcionários desta Casa e população presente, no ensejo agradeceu
a presença de todos. Inicialmente justificou a ausência do Vereador
Agnaldo Oliveira. Em seguida Convidou a população Andorinhense
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para se fazer presente no evento que será realizado na Praça de
eventos, com o apoio da empresa Ferbasa. Continuando dirigiu suas
palavras ao Nobre Vereador Ancelmo Lino, afiriiiando que irá tentar
atender o pedido de Vossa Excelência, com relação a transmissão
das Sessões desta Casa. Na continuidade frisou sobre a questão da
merenda escolar, salientando necessário investigar a qualidade.
Finalizando fez um comentário a respeito da Saúde Pública de
Andorinha, salientando sobre a questão da regulação. Passando-se
para a Ordem do Dia. O Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei do
Legislativo de n°.009/2018 em discussão. O Projeto foi discutido
pelos Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor; Marinaldo de
Souza Oliveira e pela Vereadora Maria de Lurdes Gonçalves de
Almeida. Após a discussão foi posto em votação. Projeto Aprovado
por Unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente colocou o Projeto
de Lei de n°. 015/2018 em discussão. O Projeto foi discutido pelos
Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor; Ednaldo Alves de
Macedo; Ancelmo Lino da Silva e pela Vereadora Maria de Lurdes
Gonçalves de Almeida. Após a discussão foi posto em votação.
Projeto Aprovado por Unanimidade. Continuando o Sr.
Presidente colocou o Projeto de Lei de n°. 016/2018 em discussão.
O Projeto foi discutido pelos Vereadores: José Vagner Araújo de
Lavor e Ednaldo Alves de Macedo. Após a discussão foi posto em
votação. Projeto Aprovado por Unanimidade. Na continuidade o
Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei de n°. 012/2018 em
discussão. Como ninguém discutiu o Projeto foi posto em votação.
Projeto Aprovado por Unanimidade. Prosseguindo o Sr.
Presidente solicitou do l Secretário a fazer a leitura dos Decretos
Legislativo. Foi lido: Decreto Legislativo W. 017/2018, que Aprova
o Projeto de Lei do Legislativo de n°. 009/2018, que denomina a Rua
Alto da Serra, como Rua Altino Nascimento Ferreira Junior;
Decreto Legislativo W. 018/2018, que Aprova o Projeto de Lei de
n°. 015/2018, que autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a
conceder reposição salarial, sobre a remuneração básica alusiva ao
mês de fevereiro do fluente ano, no percentual de 5% (cin o por
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cento), dos vencimentos dos servidores públicos efetivos do
Município. Decreto Legislativo W. 019/2018, que Aprova o Projeto
de Lei de n°. 016/2018, ficando alterado o Art. 1. da Lei Municipal
n°. 486/2018, para modificar a tabela indicada no referido art.
alterando a carga horária do Profissional de Assistência Social para
constar 30 horas semanais, em consonância com o que dispõe a Lei
Federal de n°. 12.317/2010; Decreto Legislativo W. 020/2018, que
Aprova o Projeto de Lei de no. 012/2018, que altera anexo da Lei n°.
481/2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentarias para o
exercício de 2019. Dando prosseguimento Sr. Presidente voltou a
franquear a palavra aos Senhores Vereadores para discutirem a
respeito de vossas Indicações fez uso da palavra somente o Vereador
José Vagner Araújo de Lavor. 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 vinte horas e
quatorze minutos, marcando a próxima Sessão para o dia seis de
setembro do corrente ano, o que do ocorrido foi lavrada a presente
Ata que vai devidamente assinada.
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