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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO
ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ANDORINHA
ESTADO DA BAHIA EM
17 DE MAIO DE 2018.

Às dezoito horas e quarenta e cinco minutos no salão nobre Amulfo
Cândido Alves Filho da Câmara Municipal de Andorinha, situada a
Avenida José Cargozinho de Carvalho Filho s/n. o Sr. Presidente,
solicitou do 20. Secretário que fizesse a chamada dos Senhores
Vereadores, verificando-se as presenças de: ANCELMO L1NO DA
O SILVA; CLERISTON GREGÓRIO DE ARAUJO; EDNALDO
ALVES DE MACEDO; JOSÉ VAGENR ARAÚJO DE LAVOR;
MARIA DE LURDES GONÇALVES DE ALMEIDA; MARINALDO
DE SOUZA OLIVEIRA e NILTON DE OLIVEIRA MATOS. Notouse as ausências dos Vereadores: AGNALDO OLIVEIRA PINHEIRO e
EDILSON BENTO DA SILVA. 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 n°s. 027,028 e 029/2018 do Gab.
do Vereador José Vagner Araújo de Lavor; Oficio de n. 55/2018 da
O Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Convite da agência nacional
de águas; Oficio de n1. 52/2018 do Gab. do Prefeito Municipal;
Mensagem ao Projeto de Lei de n'.005/2018; Projeto de lei de
n°.005/2018; Oficio Circular de no. 11/2018; Convite da Paróquia
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Diocese de Bonfim. Acabada a
leitura das matérias o Sr. Presidente justificou ausência dos
Vereadores: Agnaldo Oliveira Pinheiro e Edilson Bento da Silva. Em
seguida atendo a solicitação através de oficio o Sr. Presidente convidou
o Sr. José Nunes para fazer uso da Tribuna, O Sr. José Nunes Fazendo
uso da Tribuna cumprimentou o Sr. Presidente e demais Vereadores.
Iniciando entregou o Sr. Presidente um abaixo assinado solicitando
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desta Casa Legislativa as devidas providências com relação a
operadora de telefonia móvel TIM a qual presta serviço no Município,
questionando que a zona Rural do Município precisa receber o sinal de
Celular com a máxima urgência. Na oportunidade solicitou também
segurança para o Município. Finalizando agradeceu o Sr. Presidente e
demais Vereadores pelo espaço concedido. O Sr. Presidente agradeceu
o Sr. José Nunes e colocou a casa a disposição. Continuando o Sr.
Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores para assuntos
diversos na pauta do dia. O Vereador Nilton de Oliveira Matos
cumprimentou o Sr. Presidente, demais Vereadores, Vereadora e
população presente. Iniciando parabenizou o Sr. José Nunes, pela
atitude de questionar a respeito da má prestação de serviço da
operadora da TIM, no Município de Andorinha, no ensejo pediu o Sr.
Presidente que tome as devidas providências. Em seguida esclareceu
que este Vereador que vos fala faz seu trabalho em prol do povo do
Município. Finalizando explanou a respeito das pessoas que prestaram
concurso público no Município para agentes de Saúde e não foram
convocadas. No ensejo demonstrou indignado por ter oferecido ajuda a
uma dessas pessoas, no entanto a referida pessoa recusou ajuda deste
Vereador que vos fala. O Vereador José Vagner Araújo de Lavor
cumprimentou o Sr. Presidente, demais Vereadores, Vereadora e
população presente. Iniciando agradeceu a presença do Sr. José Nunes,
parabenizou pela atitude de elaborar o abaixo assinado. Em seguida
informou ter ido a Salvador na Superintendência de energia do Estado
em companhia do Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro e do Deputado
Bobo, solicitar a complementação de eletrificação rural em diversas
comunidades do Município. Continuando frisou sobre o concurso
Público, realizado no Município em dois mil e dezesseis, para agentes
de Saúde, ressaltando que o Edital garantia dez vagas. No entanto
depois de muitas reivindicações desta Casa Legislativa, foram
convocados apenas sete dos agentes concursados e os três ficaram a ver
navios. Todavia afirma que uma das agentes foi aprovada para atender
a comunidade de Cachoeira, mas infelizmente não foi convocada,
portanto a referia comunidade está sem receber o atendimento.
Encerrando suas palavras afirmou que Prefeito está agindo como se
fosse o dono dos recursos do Município, ressaltando que o ele foi eleito
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para representar os interesses do povo. A Vereadora Maria de
Lurdes Gonçalves de Almeida cumprimentou o Sr. Presidente,
demais Vereadores e população presente. Iniciando dirigiu suas
palavras diretamente ao Sr. José Nunes, agradecendo pela presença e
reconhecimento de amizade, no ensejo colocou a casa à disposição, no
que for de interesses do Município. Finalizando afirmou que está
Vereadora que vos fala esta nesta casa para trabalhar em prol do
desenvolvimento do Município e irá se empenhar ao máximo para ver
se consegue atender vossa reivindicação. O Sr. Presidente
cumprimentou os Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários desta
Casa e população presente. Incitando afirmou para o Sr. José Nunes
que irá fazer o encaminhamento do abaixo assinado para os órgãos
competentes pois e de grande importância para o Município.
Passando-se para a Ordem do Dia. o Sr. Presidente encaminhou o
Projeto de Lei de no. 005/2018 para as Comissões de Finanças, emitir
Parecer na próxima Sessão. Em seguida o Sr. Presidente voltou a
franquear a palavra aos Senhores Vereadores para discutirem a respeito
de vossas Indicações fez uso da palavra os 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 nove minutos,
marcando a próxima Sessão para o dia vinte e quatro de maio do
corrente ano, as dezesseis horas o que do ocorrido foi lavrada a
presente Ata que vai devidamente assinada.
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