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ATA DA VIGÉS SIMA QUARTA
SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
ANDORINHA ESTADO DA
BAHIA EM 21 DE SETEMBRO
DE 2017.

Õ

Às dezoito horas e quarenta e sete 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 solicitou 2°. 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
VAGENR ARAÚJO DE LAVOR; MARIA DE LURDES
GONÇALVES DE ALMEIDA; MAR1NALDO 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:
Indicações de nos. 062, 063 e 064/2017 do Gab. dos Vereadores:
José Vagner Araújo de Lavor, Agnaldo Oliveira Pinheiro;
Indicações de nos. 039 040 e 041/2017 do Gab dos Vereadores:
Agnaldo Oliveira Pinheiro e José Vagner Araújo de Lavor.
Acabada a leitura das matérias o Sr. Presidente franqueou a
palavras aos Senhores Vereadores para assuntos diversos na
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pauta do dia. O Vereador José Vagner Araújo de Lavor
cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora,
funcionários desta Casa, e população presente, em especial seu
Pai. Iniciando destacou as presenças, dos Ex-vereadores desta
Casa Legislativa, Ailton Alves e Orlando Barbosa de Matos. Em
seguida fez um breve comentário referente à iniciativa política do
saudoso Altino Junior, no ensejo informou que mais um Projeto
de sua autoria foi aprovado, com o apoio do Deputado Bobo.
Todavia salienta que o referido Projeto trata-se da aquisição de
cinquenta mil mudas de palmas para os produtores cadastrados
O pelo saudoso Altino Junior. Continuando pediu aplausos para o
saudoso Altino Junior, no ensejo agradeceu o Deputado Bobo
pelo o empenho na aprovação do referido Projeto e o Governador
do Estado por entendido que o Projeto precisava ser concretizado.
Prosseguindo salientou que este Vereador que vos fala em
companhia do Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro, esteve nas
fazendas Pimentel e Sitio do Lalau, participando das reuniões nas
associações, discutindo sobre diversos assuntos. Encerrando suas
palavras enfatizou que a reunião do Fórum de Desenvolvimento
realizada nesta foi bastante proveitosa. Ressaltando que foi
discutido sobre a limpeza das aguadas com o recurso de
cinquenta mil reais, adquirido através do Deputado Bobô.
Todavia salienta que o referido recurso não era para limpar
apenas oito barreiros. Por conseguinte, afirma que o Poder
Público tem obrigação de procurar o povo, para saber da real
necessariedade. A Vereadora Maria de Lurdes Gonçalves de
Almeida cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores,
funcionários desta Casa, e população presente. Iniciando
destacou as presenças dos ex-vereadores desta Casa Orlando
Barbosa de Matos e Ailton Alves de Almeida. Em seguida
informou ter ido a salvador junto ao Prefeito Municipal solicitar
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água para as comunidades de Sitio do Açude e Jabuticaba.
Continuando enfatizou ser difícil o Município de Andorinha ser
abastecido com a água do Rio São Francisco. Ressaltando não ser
por falta de solicitação dos Vereadores desta Casa e do Prefeito
Municipal, no ensejo pediu o apoio da sociedade Andorinhense
para juntos lutarem, no sentido de sensibilizar o Governo do
Estado sobre a necessidade de água no Município. Na
continuidade fez um comentário a respeito da reunião do Fórum
salientando que um cidadão se manifestou ofendendo os
Vereadores desta casa. Todavia salienta que a população precisa
entender que Vereador não tem o pode de executar obras.
Prosseguindo reafirmou que irá lutar pela água das comunidades
de Jabuticaba e Sítio do Açude. Finalizando dirigiu suas palavras
ao Nobre Vereador José Vagner esclarecendo que o Secretario
Municipal de infraestrutura afirmou que as aguadas foram limpas
de acordo com as informações do Presidente das Associações das
referidas localidades. O Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro
cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora,
funcionários desta Casa e população presente. Iniciando saudou
os ex-vereadores desta Casa Legislativa. Em seguida reforçou as
palavras do Nobre Vereador José Vagner com relação ao saudoso
Altino Junior. Continuando explanou a respeito da questão da
limpeza das aguadas, questionando sobre a falta de fiscalização
por parte do Poder Público Municipal, no ensejo agradeceu o
Secretário Municipal de infraestrutura e o Prefeito Renato
Brandão pela contra partida. Todavia afirma que sem o apoio da
Prefeitura as referidas aguadas teriam sido limpas. Na
continuidade relatou que o Tribunal de Justiça enviou de volta
para a Câmara a denuncia contra o Presidente Michel Temer,
para que os Deputados decidam. Prosseguindo pediu a população
que fique atenta, com relação aos Deputados Federais que irão
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votar a favor deste Governo corrupto. Dando prosseguimento
salientou que os moradores das comunidades de Pimentel e Sitio
do Lalau, estão reclamando constantemente sobre a falta de
assistência para as pessoas que necessitam de atendimento
médico, como também a respeito do horário do ônibus que
transporta os pacientes para Salvador. Na oportunidade solicitou
do líder do Governo Municipal que converse com o Secretário
Municipal de Saúde, para dar mais prioridade as pessoas da Zona
Rural do Município, no sentido de solucionar o problema. Com a
permissão da palavra o Vereador Nilton de Oliveira Matos,
questionou que os exames de rotinas não estão sendo marcados,
no ensejo mostrou as passagens que os pacientes receberam,
porém as mesmas não são validadas, ou seja, os pacientes que
esta pagando a passagem para Juazeiro. Na oportunidade
conclamou o patrolamento das ruas do Bairro Vila Peixe. O
Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro encerrando seu
pronunciamento reforçou as palavras do Nobre Vereador
Ancelmo, com relação ao que dissera na sessão anterior a
respeito da sinalização dos quebra-molas da cidade. O Sr.
Presidente cumprimentou a todos, agradeceu a presença da
população. Iniciando destacou a presença dos ex-vereadores
desta Casa Orlando Barbosa e Ailton Alves. Em seguida
explanou a respeito da reunião do CMDS, onde foi discutido
sobre a questão do abastecimento de água da embasa em
Andorinha. Ressaltando que um cidadão se manifestou usando
palavras ofensiva denegrindo a imagem dos Vereadores desta
Casa, chamando praticamente de irresponsáveis. Continuando
enfatizou que o dever do Vereador é solicitar recursos fiscalizar e
defender os interesses do povo, porém não tem poder de executar
obras. Portanto jamais este Vereador que vos fala irá admitir que
um cidadão insatisfeito movido pela paixão política vê
ara
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esta Casa denegrir a imagem dos Vereadores desta Instituição e
do Poder Executivo Municipal. Na continuidade reforçou as
palavras da Vereadora Maria de Lurdes com relação a embasa,
informando que dia dezenove de outubro será realizada uma
audiência, no ensejo afirmou que esta casa irá convidar a
sociedade Andorinhense os Presidentes das Associações do
Município, para todos fiquem cientes da atitude a embasa, como
também da luta desta Casa Legislativa para que o Município seja
abastecido com água do Rio São Francisco. Todavia esclarece
que esta casa esta trabalhando com firma tentando fazer com que
as coisas sejam concretizadas. Encerrando suas palavras
informou que já foi dado inicio a roçassem das margens da BA
220, que liga o Município de Andorinha ao Município de Senhor
do Bonfim, conforme solicitação deste Vereador que vos fala. Na
oportunidade salientou ter recibo a visita da Dr. Natalia Santos
veterinária filha de Andorinha, a qual lhe informou que ira
apresentar o primeiro simpósio de cavalos no Município.
Passando-se para a Ordem do Dia, o Sr. Presidente colocou a
proposta de Emenda de n°. 01/2017 em discussão. A proposta de
Emenda foi discutida pelos os Vereadores: Agnaldo Oliveira
Pinheiro; Nilton de Oliveira Matos; Maria de Lurdes Gonçalves
de Almeida; Ednaldo Alves de Macedo; Ancelmo Lino da Silva e
pelo Sr. Presidente desta Casa Marinaldo de Souza Oliveira
afirmando que não será candidato a reeleição da Mesa Diretora
desta Casa Legislativa. Após a discussão o Sr. Presidente colocou
a Proposta de Emenda em votação. A Proposta de Emenda foi
Reprovada com cinco votos Desfavoráveis, dos Vereadores:
Marinaldo de Souza Oliveira; Nilton de Oliveira Matos; Maria de
Lurdes Gonçalves de Almeida; Ancelmo Lino da Silva e Agnaldo
Oliveira Pinheiro. Em seguida o Sr. Presidente voltou a franquear
a palavra aos Senhores Vereadores para discutirem a respeito d
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vossas Indicações fizeram uso da palavra os Vereadores: José
Vagner Araújo de Lavor; 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 horas e vinte e dois minutos
marcando a próxima Sessão para o dia vinte e oito de setembro
do corrente ano, o que do ocorrido foi lavrada a presente Ata que
vai devidamente assinada.
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