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ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ANDORINHA 
ESTADO DA BAHIA EM 06 DE 
SETEMBRO DE 2018. 

Às dezoito horas e dezenove 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: 

o ANCELMO UNO DA SILVA; CLERISTON GREGORIO DE 
ARAUJO; EDILSON BENTO DA SILVA; EDNALDO ALVES 
DE MACEDO; JOSÉ VAGENR ARAÚJO DE LAVOR; 
MARIA DE LURDES GONÇALVES DE ALMEIDA; 
MARINALDO DE SOUZA OLIVEIRA e NILTON DE 
OLIVEIRA MATOS. Notou-se a ausência do Vereador 
AGNALDO OLIVEIRA PINHEIRO. 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 10. Secretário 
a fazer a leitura das matérias em tramitação. Foi lido: Indicações 
de n°. 049 e 050/2018 do Gab. do Vereador José Vagner Araújo 
de Lavor; Oficio de no. 117/2018 do Gab. do Prefeito Municipal; 
Mensagem ao Projeto de Lei de n°. 017/2018; Projeto de Lei de 
no. 017/2018. Portaria de n°. 03/2018. 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, 
demais Vereadores, Vereadora e população presente. Iniciando 
convidou os edis, para irem ao Ministério Público, oficializar 
denúncias sobre a superlotação dos transportes escolar, inclusiv 
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do ônibus que transporta os estudantes universitários, para Senhor 
do Bonfim, sobre o não pagamento do auxílio transportes dos 
agentes comunitários de Saúde do Município e a respeito da não 
convocação dos agentes comunitários de Saúde, que prestaram 
concurso no ano de dois mil e dezesseis. Em seguida pediu ao 
Líder do Governo Municipal, que exija do Secretário Municipal 
de Saúde do Município um relatório explicando o porquê que a 
Secretaria Municipal de Saúde e os PSF, estão funcionando 
somete das oito as quatorze horas. Finalizando alertou a 
população sobre os candidatos a Deputado golpistas que estão 
pedindo voto no Município. O Vereador Ancelmo Lino da Silva 
cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, vereadora, 
funcionários desta Casa e população presente. Iniciando pediu a 

O 	Deus que dê uma boa recuperação ao Nobre Vereador Agnaldo 
Oliveira Pinheiro. Em seguida pediu o apoio dos colegas 
Vereadores para fiscalizar as notas fiscais de concertos dos 
transportes do Município, no sentido de avaliar se está sendo 
favorável para o Município. Todavia afirma que a ambulância da 
SAMU quebra constantemente, no ensejo deixou claro que não 
está desconfiando do proprietário a oficina. Continuando 
esclareceu para a população Andorinhense que este Vereador que 
vos fala é funcionário público concursado, portanto na gestão do 
Ex-Prefeito Prefeito José Rodrigues Guimarães foi designado 
para atender os pacientes acamados em suas residências. Contudo 

O 	afirma que usava o carro para exercer sua função e não para fazer 
propaganda politica como foi dito nesta tribuna. Encerrando suas 
palavras afirmou que foi eleito para defendendo o povo do 
Município. O Vereador Maria de Lurdes Gonçalves de 
Almeida cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, 
funcionários desta Casa e população presente. Iniciando informou 
que Diretor do Trauma comovido com os problemas de 
Andorinha e observando o empenho do Secretário Municipal de 
Saúde Pablo Campos, dou para o Município um aparelho de Raio 
X. Em seguida parabenizou o Secretário Municipal de Saúde 
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Pablo Campos pelo o seu compromisso para com a Saúde do 
Município. Continuando informou que o Município comprou 
duas dadeiras de rodas para beneficiar os pacientes. Finalizando 
enfatizou que a gestão do Prefeito Renato Brandão está 
desempenhando um bom trabalho. O Vereador Cleriston 
Grígorio de Araújo cumprimentou o Sr. Presidente, demais 
Vereadores, Vereadora e população presente. Iniciando dirigiu 
suas palavras ao Vereador José Vagner Araújo de Lavor 
afirmando que Vossa Excelência não quer que a população da 
Zona rural do Município faça uso dos transportes escolar. Todavia 
esclarece que só existe lotação nos referidos transportes no dia 
que tem reunião com os pais dos alunos. Encerrando suas palavras 
explanou a respeito das ações realizadas na Gestão do Prefeito 

O Renato Brandão. Passando-se para a Ordem do Dia. O Sr. 
Presidente encaminhou o Projeto de Lei de n°. 017/2018 para as 
Comissões de Justiça e Redação e Educação e Cultura, emitirem 
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 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 vinte e seis minutos, marcando a próxima 
Sessão para o dia treze de setembro do corrente ano, o que do 

O 	ocorrido foi lavrada a presente A que vai devidamente assinada. 
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