
ATA DA VIGÉSIMA QUARTA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ANDORINHA 
ESTADO DA BAHIA EM 13 DE 
SETEMBRO DE 2018. 

Às dezoito horas e quarenta e seis 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 GREGORIO DE 

O ARAUJO; EDILSON BENTO DA SILVA; EDNALDO ALVES 
DE MACEDO; JOSÉ VAGENR ARAÚJO DE LAVOR; 
MARIA DE LURDES GONÇALVES DE ALMEIDA e 
MARINALDO DE SOUZA OLIVEIRA. Notou-se a ausência 
dos Vereadores: AGNALDO OLIVEIRA PINHEIRO e NILTON 
DE OLIVEIRA MATOS. 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 1°. Secretário a fazer a leitura 
das matérias em tramitação. Foi lido: Oficio de n°. 121/2018 do 
Gab. do Prefeito Municipal; Mensagem ao Projeto de Lei de n°. 
018/2018; Projeto de Lei de n°.018/2018; Parecer da Comissão de 
Saúde Favorável ao Projeto de Lei de n. 017/2018; Parecer de n°. 
04/2018 da Comissão de Saúde Desfavorável ao Projeto de Lei 
de n°.017/ 2018; Parecer de n°. 014/2018 da Comissão de Justiça 
e Redação Favorável ao Projeto de Lei de n'.014/2018; Indicação 
de n°. 06/2018 do Gab. do Vereador Ancelmo Lino da Silva; 
Indicação de n°. 09/2018 do Gab. do Vereador Ednaldo Alves de 
Macedo; Indicações de n°. 051/2018 do Gab. do Vereador José 
Vagner Araújo de Lavor. Acabada a leitura das m. ' 	o Sr. 
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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, Vereadora e população presente. Iniciando alertou a 
população Andorinhense a respeito dos políticos golpistas e 
descomprometidos que estão pedindo voto no Município. Em 
seguida criticou a Gestão do Prefeito Renato Brandão, 
salientando ser uma gestão descomprometida com a Educação do 
Município. Todavia salienta que pela primeira vez na história de 
Andorinha Professores e funcionários são proibidos de consumir 
a merenda escolar. Continuando questionou sobre as obras que 
estão inacabadas no Município, exemplo as escolas de Riacho 
Seco, Tanquinho do Poço do e Povoado de Medrado. Na 

o continuidade explanou a respeito do descaso para com os 
estudantes universitários do Município, questionando sobre a 
superlotação do ônibus. Encerrando suas palavras enfatizou que a 
Gestão do Prefeito Renato Brandão não cumpri a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, deixa cinquenta mil reais parado nos 
cofres do Município, simplesmente porque o referido recurso foi 
adquirido por Vereadores de oposição. Na oportunidade pediu o 
Sr. Presidente que marque uma audiência pública para discutir a 
respeito do Código Tributário. O Vereador Ancelmo Lino da 
Silva cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, 
vereadora, funcionários desta Casa e população presente. 
Iniciando pediu encarecidamente aos colegas Vereadores da base 
do Governo Municipal, que converse a respeito da ambulância do 
SAMU de Andorinha, salientando que a mesma quebra 
constantemente, portanto é necessário saber se vale apena 
continuar investido o dinheiro público no referido transporte. Em 
seguida pediu explicações a respeito dos Requerimentos 
Aprovados por esta Casa Legislativa, solicitando a instalação de 
um gerador posto de Saúde e de um corrimão na rampa de acesso 
do referido posto de Saúde. Continuando fez um comentário sobre 
a falta de manutenção nas estradas vicinais do 	cípio, 
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principalmente nas regiões de Mandi, Surrará e adjacências. Na 
continuidade enfatizou que se a propaganda feita nesta tribuna for 
verdade, o dinheiro público está sendo usado para beneficiar 
somete as pessoas que fazem parte do grupo gestor. Pois a região 
deste Vereador que vos fala está abandonada e povo seta sendo 
prejudicado. Encerrando suas palavras alertou o Prefeito 
Municipal e seus Secretariados que este Vereador que fala, esta 
nesta Casa cumprindo um direito Concedido pelo povo do 
Município, portanto parem de perseguir este Vereador que vos 
fala, pois irá continuar defendendo os interesses do povo. 
Contudo afirma que perseguição é coisa de quem não tem 
capacidade de administrar. O Vereador Edilson Bento da Silva 
cumprimentou o Sr. Presidente, demais Vereadores, Vereadora e 

o população presente. Iniciando parabenizou o Prefeito e o 
Secretário Municipal de Infraestrutura pela construção de um 
abrigo na Fazenda Lagoa da Onça atendendo a Indicação da 
Vereadora Maria de Lurdes e do Vereador Cleriston Grígorio de 
Araújo. Em seguida esclareceu para a população Andorinhense 
que o Grupo gestor esta apoiando os Candidatos a Deputado que 
faz pelo Município de Andorinha, uma vez que as ruas do Bairro 
Vila Peixe estão quase todas calçadas através de um Emenda do 
Deputado João Bacelar. Contudo afirma que na próxima semana 
irá iniciar uma obra no Município no valor de quase três milhões 
de reais, adquirida através do Deputado João Bacelar. Quando ao 
Deputado Estadual Enclides Fernandes, ele adquiriu para o 
Município a Reforma do Centro de Reprodução e cem mil reais 
para a contratação de Carros pipas, para abastecer a zona rural do 
Município. Continuando informou que dentro em breve iniciará a 
obra da reforma da UBS do Município, com a instalação do 
aparelho de Raio X. Na continuidade enfatizou que a gestão do 
Prefeito Renato Brandão esta desenvolvendo o Município. 
Finalizando afirmou que o povo do Município não esta 
abandonado como dizem nesta tribuna, O Sr. Presidente 
cumprimentou o Sr. Presidente, demais Vereadores, Vereadora e 
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população presente. Iniciando explanou a respeito da formatura 
de 217 alunos da rede municipal de ensino que participaram do 
Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência 
(Proerd), realizada na tarde da última quinta-feira, dia 13 de 
setembro, no Ginásio Poliesportivo Altino Junior. No ensejo 
agradeceu a Secretaria de Educação, Professores e Diretores das 
Escolas Municipais, agradeceu também o Capitão Robson pela 
explanação a respeito da importância da Educação. Finalizando 
dirigiu suas palavras ao nobre Vereador José Vagner Araújo de 
Lavor, salientando ser necessário pontuar as coisas, quando se 
refere aos candidatos citados por Vossa Excelência. Passando-se 
para a Ordem do Dia. o Sr. Presidente encaminhou o Projeto de 
Lei de n°. 018/2018 para a Comissão de Justiça emitir Parecer na 

o próxima Sessão. Em seguida o Sr. Presidente colocou o Parecer 
de no. 04/2018 da Comissão de Saúde Desfavorável ao Projeto de 
Lei de n'.017/ 2018 em discussão. O Parecer foi discutido pelos 
Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor, Ednaldo Alves de 
Macedo, Ancelmo Lino da Silva. Após a discussão o Parecer foi 
posto em votação. O Parecer foi aprovado com quatro votos 
favoráveis e três votos conta. Contudo o Projeto de Lei n°. 
017/2018, obteve os pareceres da Comissão de Justiça sendo 
favorável e da Comissão de Saúde sendo desfavorável. 
Mediante decisões das comissões o Sr. Presidente colocou o 
Projeto de Lei de n°.017/2018, em discussão. O Projeto foi 

O discutido somente pelo Vereador José Vagner Araújo de lavor. 
Após a discussão o Projeto foi posto em votação. Projeto 
Aprovado com três votos Desfavoráveis dos Vereadores: 
Ancelmo Lino da Silva; Ednaldo Alves de Macedo e José Vagner 
Araújo de Lavor. Continuando o Sr. Presidente solicitou do 1°. 
Secretário a fazer a leitura do Decreto Legislativo. Foi lido: 
Decreto Legislativo n°. 021/2018, que Aprova o Projeto de Lei de 
n°. 017/2018, que dispõe sobre a reorganização do Conselho 
Municipal de Saúde-CMS e dá outras providências, na forma 
prevista do referido Projeto. Após a leitura do Dec -- ck  Sr. 
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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 dezenove horas e cinquenta e quatro 
minutos, marcando a próxima Sessão para o dia vinte de setembro 
do corrente ano, o que do ocorrido foi lavrada a presente Ata que 
vai devidamente assinada. 
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