ATA DA VIGÉSSIMA OITAVA
SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
ANDORINHA ESTADO DA
BAHIA EM 09 DE NOVEMBRO DE
2017.
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Às dezoito horas e quinze minutos no salão nobre Arnulfo Cândido
Alves Filho da Câmara Municipal de Andorinha, situada a Avenida
José Cargosinho de Carvalho Filho s/n. o Sr. Presidente pediu os
Senhores Vereadores e população presente um minuto de silencio
em homenagem póstumo ao Pai do nobre Vereador José Vagner
Araújo de Lavor. Em seguida solicitou 20. Secretário que fizesse a
chamada dos Senhores Vereadores, verificando-se as presenças de:
AGNALDO OLIVEIRA PINHEIRO; ANCELMO UNO DA
SILVA; CLERISTON GRIGÓRIO DE ARAUJO; EDILSON
BENTO DA SILVA; EDNALDO ALVES DE MACEDO; JOSÉ
VAGNER ARAÚJO DE LAVOR; MARTA DE LURDES
GONÇALVES DE ALMEIDA; MARINALDO DE SOUZA
OLIVEIRA e NTLTON 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: Oficio de no.
207/2017 do Gab. do Prefeito Municipal; Oficio de n°. 208/2017 do
Gab. do Prefeito Municipal encaminhando a esta Casa Legislativa
Projeto de Lei de n°.014/2017; Mensagens aos Projetos de Lei de n°s.
011,012 ;013 e 014/2017; Projeto de Lei de n°. oi 1/2017; Projeto de
Lei de n°.012/2017; Projeto de Lei de n°. 013/2017; Projeto de Lei
de n°. 014/2017; Moção de Pesar. Ac .. a a leitura das,. aériaso
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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
prestou solidariedade à família do Vereador José Vagner de Lavor.
Em seguida salientou ser necessário realizar uma audiência pública
nesta Casa Legislativa no sentido de discutir a respeito da saúde
pública. Todavia salienta ser inadmissível que as pessoas ficarem
doentes em casa aguardando uma regulação. Finalizando
parabenizou o Prefeito Municipal e o Secretário Municipal de Saúde
por ter conseguido através de amizades uma regulação para a Sr.
Dominga no Estado de Pernambuco. O Vereador Ednaldo Alves
de Macedo cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores,
Vereadora funcionários desta Casa e população presente. Iniciando
solidarizou a família do Vereador José Vagner Araújo de Lavor. Em
seguida informou o valor da receita orçamentaria e extra
orçamentária do Município. Continuando salientou ter
conhecimento das dificuldades, mas os recursos públicos devem ser
administrados com mais atenção, no sentido manter os serviços
básicos. Na continuidade fez um comentário a respeito da regulação
entre os Municípios e Estado, salientado ser inadmissível um
paciente ficar doente em casa vários dias aguardando uma regulação
para fazer uma cirurgia. Encerrando suas palavras informou que
esteve em Salvador em busca de recursos para Município. Contudo
afirma ter conseguido uma ambulância da SAMU, uma sala de parto
e um gabinete odontológico. O Vereador José Vagner Araújo de
Lavor cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores,
Vereadora, funcionários desta Casa e população presente. Iniciando
muito emocionado demonstrou profunda tristeza pela ausência de
seu Pai. Em seguida agradeceu a população Andorinhense, colegas
vereadores, amigos e vizinhos pelo apoio recebido neste
. to
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de muita dor. No ensejo agradeceu a Vereadora Maria de Lurdes
Gonçalves de Almeida pela atenção para com a Mãe deste Vereador
que vos fala. Continuando convidou a todos para a Missa de trinta
dias pelo falecimento de seu Pai, que será realizada dia 24 de
novembro às 19:30 horas. Finalizando agradeceu o Sr. Presidente
por não colocado nenhuma matéria que está em tramitação nesta casa
em votação atendendo um pedido deste Vereador que fala. A
Vereadora Maria de Lurdes Gonçalves de Almeida
cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, funcionários
desta Casa e população presente. Iniciando bastante emocionada
solidarizou o colega Vereador José Vagner Araújo de Lavore
Família, salientando ter conhecimento da dor de Vossa Excelência.
Finalizando pediu a Deus para dar confortar vossos corações. O
Vereador Nilton de Oliveira Matos cumprimentou o Sr.
Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários desta
Casa e população presente. Iniciando solidarizou o nobre Vereador
José Vagner Araújo de Lavor e sua família. Em seguida
demonstrando emoção lamentou profundamente o falecimento do
Sr. José Sipaúba. Continuando informou ter participado de uma
reunião na Empresa Ferbasa, acompanhado do Prefeito Renato
Brandão, Vice-Prefeito José Vitor Sores, Vereadora Maria de Lurdes
e do Presidente desta Casa Legislativa Marinaldo de Souza Oliveira,
onde foi discutido sobre a questão da poeira no anel viário e no
povoado de Isaura. Todavia salienta que Dr. Wanderley demonstrou
empenhado em resolver o problema, sugerindo que seja marcado
uma reunião com representantes do Governo do Estado o mais
rápido possível no sentido de resolver o problema. Na oportunidade
este Vereador que vos fala solicitou de Dr. Wanderley que seja
passado a máquina nas ruas do Bairro Vila Peixe e molhada a Rua
do colégio Estadual, no sentido de amenizar o problema e facilitar o
tráfego de veículos. Prosseguindo enfatizou que são dez mes; de
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gestão e nada está sendo feito no Município. Dando prosseguimento
fez duras críticas à administração Pública Municipal, questionando
sobre a falta de respeito para com os Munícipes. Principalmente com
relação a Saúde e a Infraestrutura do Município, uma vez que existe
falta de iluminação pública, falta de manutenção nas estradas vicinal
do Município, falta de transporte para os pacientes e exames.
Contudo afirma que este Vereador esta nesta Casa para defender os
direitos do povo. Finalizando salientou espera que o Prefeito e sua
equipe de trabalho tenha mais responsabilidade com os recursos do
Município. O Vereador Edilson Bento da Silva cumprimentou o
Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora funcionários desta
Casa e população presente. Iniciando demonstrou profunda tristeza
pelo falecimento do Sr. Sipaúba Araújo de Lavor. Encerrando suas
palavras pediu a Deus de conforto a toda família. O Sr. Presidente
solicitou que o Vice-Presidente fizesse parte da Mesa Diretora
assumindo a Presidência Interinamente. O Vereador Marinaldo de
Souza Oliveira, fazendo uso da Tribuna desta Casa cumprimentou
a todos, solidarizou a família e amigos do colega Vereador José
Vagner Araújo de Lavor lamentando profundamente o falecimento
do Sr. José Sipaúba de Araújo Lavor. Em seguida prestou uma
homenagem ao José Sipaúba de Araújo Lavor, no ensejo pediu a
Deus que de conforto a família. Continuando afirmou que jamais irá
esquecer a atenção do Sr. José Sipaúba de Araújo Lavor para com a
família deste Vereador que vos fala. Encerrando suas palavras pediu
a Deus que foça para o Nobre Vereador José Vagner, para que ele
prossiga seu trabalho nesta Casa. Passando-se para a Ordem do
Dia, o Sr. Presidente encaminhou o Projeto de Lei de no. 011/2017
para a Comissão de Justiça e Redação emitirem Parecer na próxima
Sessão. Em seguida encaminhou o Projeto de Lei de n°. 012 /2017
para as Comissões de Finanças e Justiça e Redação emitir Parecer na
próxima Sessão. Continuando encaminhou o Projeto de Lei de n°.
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013 /2017 Justiça e Redação emitirem Parecer na próxima Sessão.
Na continuidade encaminhou o Projeto de Lei de n°. 014/2017 para
a Comissão de Finanças emitir Parecer na próxima Sessão. 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 horas e cinco minutos marcando a próxima Sessão
para o dia dezesseis e do corrente ano, o que do ocorrido foi lavrada
a presente Ata que vai devidamenJ a
da.
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