ATA DA TRIGÉS SIMA TERCEIRA
SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
DA CÂMARA MLINICIPPAL DE
ANDORINHA- ESTADO DA BAHIA
14 DE DEZEMBRO DE 2017.
Às dezoito horas e cinco minutos no salão nobre Amulfo Cândido
Alves Filho da Câmara Municipal de Andorinha, situada a Avenida
José Cargosinho de Carvalho Filho s/n. o Sr. Presidente solicitou 2°.
Secretário que fizesse a chamada dos Senhores Vereadores,
verificando-se as presenças de: AGNALDO OLIVEIRA
PINHEIRO; ANCELMO LINO DA SILVA; CLERISTON
3 GRIGÓRIO DE ARAUJO; EDILSON BENTO DA SILVA;
EDNALDO ALVES DE MACEDO; JOSÉ VAGNER ARAÚJO DE
LAVOR; MARIA DE LURDES GONÇALVES DE ALMEIDA e
MAR1NALDO DE SOUZA OLIVEIRA; NILTON DE OLIVEIRA
MATOS. Havendo 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.
Passando-se para o Expediente do Dia, o Sr. Presidente solicitou
do 1°. Secretário a fazer a leitura das matérias em tramitação. Foi
lido: Indicações de n°. 077 e 078/2017 do Gab dos Vereadores
o Agnaldo Oliveira Pinheiro e José Vagner Araújo de Lavor; Parecer
de n°. 08/2017 da Comissão de Finanças Favorável ao Projeto de Lei
do Legislativo de no. 014/2017; Parecer de n°. 09/2017 da Comissão
de Finanças Favorável ao Projeto de Lei de n°. 014/2017; Parecer de
no. 021/2017 da Comissão de Justiça e Redação Favorável ao
Projeto de Lei do Legislativo de n°. 014/2017; Oficio de n°.
242/2017 do Gab. do Prefeito Municipal; Oficio de n°. 243/2017 do
Gab. do Prefeito Municipal encaminhando a esta Casa o Projeto de
Lei de n°. 015/2017; Mens . - m as Projeto de Lei de n°. 015/2017.
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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, Senhores Vereadores, Vereadora funcionários desta Casa
e população presente. Iniciando registrou a presença do presidente
do partido do PC do B de Andorinha. Em seguida questionou o
valor exorbitante que o Município gastou, com a ornamentação
natalina da cidade. Continuando frisou a respeito do Código
Tributário, questionando que o mesmo foi enviado para esta Casa
Legislativa na última Sessão do ano. No ensejo fez um comentário
sobre a LDO. Na continuidade criticou o Gestor por não responder
as Indicações dos Vereadores desta Casa. Prosseguindo convidou a
O população para participar da entrega das barracas de feira na
próxima segunda feira dezoito de dezembro. Finalizando explanou a
respeito do inicio do Projeto PELC no Município. A Vereadora
Maria de Lurdes Gonsalves de Almeida cumprimentou o Sr.
Presidente, Senhores Vereadores, funcionários desta Casa e
população presente. Iniciando agradeceu o Governador o Estado Rui
Costa por ter afirmado que a praça da feira livre de Andorinha será
construída. Em seguida dirigiu suas palavras ao Nobre Vereador
José Vagner Araújo de Lavor, afirmando que o Projeto da referida
praça já estava na Secretaria em Salvador, portanto esta Vereadora
O que vos fala apenas reforçou o pedido. Finalizando desejou os edis e
funcionários feliz natal e um novo ano repleto de paz e
prosperidade. O Vereador Edilson Bento da Silva cumprimentou o
Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora funcionários desta
Casa e população presente. Iniciando parabenizou o Prefeito e o
Secretario Municipal de Infraestrutura por atender a Indicação deste
Vereador que vos fala. Em seguida explanou a respeito da limpeza
das barragens afirmando que as maquinas estão trabalhando para
atender a demanda. Continuando parabenizou o Sr. Presidente Por
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esta conduzindo bem os trabalhos e pela ornamentação natalina
desta Casa Legislativa. Encerrando suas palavras desejou os edis e
funcionários desta casa um feliz Natal. O Vereador Cleriston
Grígorio de Araújo cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores
Vereadores, Vereadora funcionários desta Casa e população
presente. Iniciando agradeceu o Governador Rui Costa por ter
afirmado que a Praça da feira livre de Andorinha será construída.
Em seguida pediu os vereadores de oposição que falem a verdade
nesta Tribuna. Finalizando destacou as ações do Governo
Municipal. O Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro cumprimentou
o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora funcionários desta
Casa e população presente. Iniciando afirmou ter feito uma denuncia
no Ministério Público, questionando que o Prefeito Municipal não
reponde as Indicações e Requerimentos dos Vereadores desta Casa
Legislativa. Em seguida salientou ser obrigação do Gestor trabalhar
em prol do desenvolvimento do Município e não somente para as
pessoas que votaram a seu favor. Na continuidade fez críticas à
administração do Prefeito Renato Brandão. Encerrando sus palavras
desejou os edis e funcionários feliz Natal e prospero ano novo. No
ensejo agradeceu o Sr. Presidente e sua a equipe de trabalho pela
atenção para com os Vereadores desta Casa Legislativa. O
Vereador Ancelmo Lino da Silva cumprimentou o Sr. Presidente,
O Senhores Vereadores, Vereadora funcionários desta Casa e
população presente. Iniciando agradeceu a Deus por mais um ano de
luta. Em seguida alertou o Prefeito, salientando que o gestor público
deve governar em prol de todos os Munícipes independentemente da
posição política. Continuando parabenizou a Secretaria Municipal
de saúde de Andorinha, pelo desempenho dos trabalhos e pela
atenção principalmente para com as pessoas, que mais precisam de
ajuda. Finalizando desejou os Edis e população Andorinhense um
feliz Natal e prospero ano Novo. 0 Sr. Presidente cumprimentou o
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Sr Senhores Vereadores, Vereadora funcionários desta Casa e
população presente. Iniciando destacou a presença do Senhor Rosa.
Em seguida afirmou que a praça da feira livre será construída no
próximo ano. Continuando Informou ter participado da reunião
realizada nesta Casa, para discutir a respeito da Segurança Pública
do Município. Todavia salienta ter discutido sobre o monitoramento
da Cidade. Na continuidade frisou a respeito do Código Tributário
afirmando que está mesa Diretora irá cumprir o tramite legal.
Encerrando suas palavras agradeceu os Edis, pela confiança, no
ensejo enfatizou ter sido um ano produtivo para esta Casa
Legislativa parabenizou a todos os servidores desta Casa pelos
serviços prestado. Passando-se para a Ordem do Dia, o Sr.
O Presidente encaminhou o Projeto de no. 015/2017 para Comissões de
Finanças, Justiça e Redação. Emitir Parecer. Em seguida o Sr.
Presidente colocou a Posposta de Emenda de n°. 02/2017 em
discussão. Como ninguém discutiu foi a Proposta de Emenda de n°.
02/2017 foi posta em votação. Proposta de Emenda Aprovada por
Unanimidade. Continuando o Sr. Presidente colocou o Projeto de
Lei do Legislativo de n° 014/2017. Projeto de Lei do Legislativo de
no 014/2017 foi Aprovado por Unanimidade. Na continuidade o
O
Sr. Presidente colocou a Emenda Modificativa de n.
02/2017 em
discussão. A Emenda foi discutido pelos os Vereadores: Edilson
O Bento da Silva; Agnaldo Oliveira Pinheiro; José Vagner Araújo de
Lavor; Ednaldo Alves de Macedo; Ancelmo Lino da Silva; Nilton
de Oliveira Matos, Marinaldo de Souza Oliveira. Após a discussão a
Emenda foi posta em votação. Emenda Aprovado por
Unanimidade. Prosseguindo o Sr. Presidente colocou o Projeto de
Lei de n°. 014/2017 em discursão. O Projeto foi discutido pelos os
Vereadores: Agnaldo Oliveira Pinheiro; José Vagner Araújo de
Lavor; Marinaldo de Souza Oliveira. Após a discussão o Projeto foi
posto em votação. Projeto de Lei de 0 014/2017 Aprovado com a
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Emenda Modificativa de W. 02/2017, obtendo quatro votos
Favoráveis uma abstenção e três votos Desfavoráveis dos
Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor; Agnaldo Oliveira
Pinheiro e Nilton de Oliveira Matos. Dando prosseguimento o Sr.
Presidente solicitou do 10. Secretário a fazer a leitura dos Decretos
Legislativos. Foi lido: Decreto Legislativo n°.047/2017, que Aprova
o Projeto de Lei do Legislativo de no. 014/2017, que altera e
acrescenta dispositivos a Lei de n°. 059/2017, que regulamenta o
subsidio dos membros do Poder Legislativo, em atendimento ao
artigo 29, VI, alínea b, da Constituição Federal. Decreto Legislativo
n°.048/2017, que Aprova o Projeto de Lei de n°. 014/2017, que
estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do
Município de Andorinha, para o Exercício Financeiro de 2018, com
a Emenda Modificativa de n°. 02/2017 anexa. Após a leitura dos
Decretos o Sr. Presidente voltou a franquear a palavra aos Senhores
Vereadores para discutirem a respeito de vossas Indicações fizeram
uso da palavra os Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor e
Agnaldo Oliveira Pinheiro. 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 e uma horas e
vinte e cinco minutos, acordo o Art. 58 do Regimento Interno
decretou Recesso Parlamentar marcando a próxima Sessão para o
O dia primeiro e fevereiro de dois mil e dezoito, o que do ocorrido foi
lavrada a presente Ata que vai devid.'• » - assinada.
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