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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA
SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ANDORINHA
ESTADO DA BAHIA EM 23 DE
AGOSTO DE 2018.

O
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Às dezoito horas e quarenta e quatro 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: AGNALDO
OLIVEIRA PINHEIRO; ANCELMO L1NO DA SILVA;
CLERISTON GREGÓRIO DE ARAUJO; EDNALDO ALVES DE
MACEDO; JOSÉ VAGENR ARAÚJO DE LAVOR e
MAR1NALDO DE SOUZA OLIVEIRA. Notou-se as ausências
dos Vereadores: EDILSON BENTO DA SILVA; NILTON DE
OLIVEIRA MATOS e da Vereadora MARIA DE LURDES
GONÇALVES DE ALMEIDA. 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: Indicações de
nos. 044 e 045/2018 do Gab do Vereador José Vagner Araújo de
Lavor; Oficio de no. 02/2018 da Secretária Municipal de Saúde;
Oficio de n°. 093/2018 da 2. Promotoria de Justiça Comarca de
Senhor do Bonfim -Bahia; Oficio de n°. 111/2018 do Gabinete do
Prefeito Municipal encaminhando a esta Casa os Projetos de Lei de
nos. 015 e 016/2018; Mensagens aos Projetos de Lei de nos. 015 e
016/2018; Projeto de Lei de n°. 015 /2018, que autoriza o chefe do
Poder Executivo a conceder reposição salarial dos servidores
municipais efetivos, titulares de vagas dos cargos que
menciona, e da outras providenciais. Projeto de Lei,
o
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016/2018, que dispões a alteração da Lei Municipal W. 486/2018
das outras providências. Acabada a leitura das matérias o Sr.
Presidente franqueou a palavras aos Senhores Vereadores para
assuntos diversos na pauta do dia. O Vereador Cleriston Grígorio
de Araújo cumprimentou o Sr. Presidente, demais Vereadores, e
população presente. Iniciando dirigiu suas palavras ao Nobre
Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro, perguntando o nome do
Médico o qual Vossa Excelência dissera em seu pronunciamento na
Sessão anterior que a empresa Ferbasa paga para o Município. Em
seguida afirmou que a saúde de Andorinha é uma das melhores da
microrregião, no ensejo desafiou os Colegas Vereadores, pedindo
que mostrem dados que prove qual foi o Prefeito de Andorinha que
já ofereceu uma Saúde melhor. Todavia salienta que o Município
disponibiliza de Médicos diariamente, Casa de apoio em Juazeiro e
Salvador. Encerrando suas palavras sugeriu os Vereadores de
oposição que solicite do Governo do Estado da tão sonhada praça
da feira de Andorinha. Na oportunidade agradeceu o Prefeito pela
recuperação do calçamento da rua Elizeu Alves de Araújo,
atendendo uma solicitação deste Vereador que vos fala. O
Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro cumprimentou o Sr.
Presidente, Senhores Vereadores, funcionários desta Casa,
população presente, em especial os Professores. Iniciando
agradeceu ao Secretário Municipal de Infraestrutura, pela retira de
um poste que ficava no meio da Avenida Moisés Rocha, atendendo
a Indicação de n°.028/2017 deste Vereador que vos fala. Em
seguida leu para a população o Artigo 256° do Projeto de Lei de
n°.014/2018. Continuando afirmou para o Professores que a luta
continua, no ensejo enfatizou que a falta de dinheiro na Prefeitura,
está relacionado a folha de pagamento, pois existem muitos cargos
comissionados com salários exorbitantes. Na continuidade dirigiu
suas palavras ao nobre Vereador Cleriston Grígorio relembrando
que o Ex-Prefeito Agileu Lima trouxe para cidade de Andorinha
diversas obras, entre elas água do são Francisco, telefonia celular,
asfalto, ambulância da (SAMU), Patrol, carro pipa e etc.Com a
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permissão da palavra o Vereador José Vagner Araújo de Lavor
salientou que nenhuma das gestões anterior foi notificada pelo
Ministério Público, por não cumprir meta de vacinação. O
Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro encerrando suas palavras
relembrou que foi o Ex-Prefeito Agileu Lima que implantou plano
de Cargos e salário dos professores e construiu uma Escola no
povoado de Morro Branco. Contudo afirma que a Educação do
Município, na Gestão Ex-Prefeito Agileu Lima desenvolveu. O
Vereador Ednaldo Alves de Macedo cumprimentou o Sr.
Presidente, demais Vereadores e população presente. Iniciando
frisou sobre a ausência de três vereadores da base do Governo
Municipal. Em seguida esclareceu para os professores que a batalha
continua em prou de vossos direitos e do progresso do Município.
Continuando dirigiu suas palavras ao nobre Vereador Cleriston
Grígorio Líder do Governo Municipal nesta Casa Legislativa,
enfatizando que para Vossa Excelência falar de Saúde precisa ter
conhecimento, pois melhor saúde que existiu no Município de
Andorinha foi na gestão do Ex-Prefeito José Braz da Silveira. Com
relação a contração de médicos é obrigação do Gestor manter. Pois
é muito dinheiro que o Município recebe destinado para
exclusivamente para a Saúde. Na continuidade salientou que a
Saúde na Gestão do Ex-Prefeito José Rodrigues Guimarães Filho
foi boa, mas infelizmente a atual gestão só está cumprindo a meta
da gestão anterior, no entanto está deixando a desejar, uma vez que
nem todos os exames laboratoriais estão sendo realizados. Todavia
esclarece ser obrigação do Município atender os pacientes do SUS
independentemente de partido político. Encerrando suas palavras
informou que este Vereador que vos fala consegui para o
Município a importância de duzentos mil reais através de uma
Emenda parlamentar do Deputado Jorge Solia destinado a compra
de equipamentos para a Saúde, no entanto o setor responsável pela
compra dos equipamentos só informa que está em processo
licitatório. Quanto a reposição salarial dos funcionários do
Município de Andorinha, afirma não concordar com um a ento
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de cinco por cento. Porém esclarece que o Prefeito queria dar um
aumento de apenas dois por cento, contudo deixa ciente que este
Vereador que vos fala juntamente com o Nobre Vereador Ancelmo
Lino, questionou com o Prefeito e chegaram a um acordo de cinco
por cento. O Vereador José Vagner Araújo de Lavor
cumprimentou o Sr. Presidente, demais Vereadores e população
presente. Iniciando saudou os Professores desejando boas-vindas.
Em seguida fez um comentário a respeito da Saúde do Município,
salientando que em janeiro foi sancionada uma Lei que dar direito
aos agentes de Saúde receber um incentivo financeiro para
deslocamento, no entanto o Município não paga. Continuando
criticou à Educação do Município, enfatizando ser vergonhoso para
os Vereadores solicitar através de Indicação nesta Casa a reposição
de um bebedouro na Escola Noêmia Vitor. Uma vez que há um os
profissionais da referida escola solicitam tanto do Prefeito quanto
da Secretaria Municipal de Educação. Na continuidade explanou a
respeito do Projeto de Lei de no. 014/2018, que institui o novo
Código Tributário, questionando sobre o Art. 274°. Encerrando
suas palavras enfatizou que o Deputado Bobo e os Vereadores de
oposição fazem, mas pelo Município que do atual gestor. O
Vereador Ancelmo Lino da Silva cumprimentou o Sr. Presidente,
Senhores Vereadores, funcionários desta Casa e população
presente. Iniciando parabenizou os professores pela realização do
protesto em busca dos seus direitos. Em seguida relatou para os
Professores que sentiu a falta do Vice-Prefeito nesta Casa
Legislativa, pois quando o Projeto de Lei de n°. 013/2018 estava
em tramitação ele visitou esta Casa por duas vezes no mesmo dia.
Todavia afirma ser uma praxe desde quando ele era Vereador nesta
Casa. Continuando salientou que as coisas mudaram e a atual
Câmara de Vereadores de Andorinha é atuante. Na continuidade
dirigiu suas palavras ao Vereador Cleriston Grígorio Líder do
Governo Municipal, pedindo que converse com o Prefeito, no
sentido atender as reivindicações dos moradores da região de
surrará e adjacências. Prosseguindo cr ou a Saúde do Mu '
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questionando a falta coisas Essenciais, a exemplo um Gerador para
a UBS, no entanto o dinheiro está sendo investindo em portas de
vidro enquanto a população necessitando de exames básicos e
ultrassonografia. Finalizando salientou que o dinheiro público está
sendo mal aplicado. O Sr. Presidente cumprimentou os Senhores
Vereadores, funcionários desta Casa e população presente, no
ensejo agradeceu a presença de todos. Inicialmente enfatizou que
esta Casa é do povo, para reivindicar seus direitos, no entanto é
necessário que a população entenda que quando o Vereador estiver
se pronunciando nesta Tribuna, não podem ser interpelados, no
sentido de manter a ordem nesta Casa Legislativa. Finalizando
dirigiu suas palavras ao Nobre Vereador José Vagner Araújo de
Lavor, informando que o Oficio de no. 093/2018 foi uma
recomendação do Ministério Público e não uma notificação como
dissera Vossa Excelência em vosso pronunciamento. Passando-se
para a Ordem do Dia. O Sr. Presidente encaminhou os Projetos de
Lei de n°s. 015 e 016/2018 para as Comissões de Finanças e Justiça
e Redação emitirem Parecer na próxima Sessão. Em seguida 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 vinte minutos, marcando a próxima Sessão
para o dia vinte e trinta de agosto do corrente ano, o que do
ocorrido foi lavrada a presente Ata ue vai devidamente assinada.
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