ATA DA DÉCIMA SÉTIMA
SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
ANDORINHA ESTADO DA
BAHIA EM 20 DE JUNHO DE
2017
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Às dezoito horas e vinte e sete minutos no salão nobre Amulfo
Cândido Alves Filho da Câmara Municipal de Andorinha,
situada a Avenida José Corgosinho de Carvalho Filho s/n. o Sr.
Presidente solicitou do 2°. Secretario 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 e MAR1NALDO DE SOUZA
OLIVEIRA e NILTON 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 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: Indicação de n°. 026/2017 do Gab. do
Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro; Indicações de n°.027, 028
e 029/2017 do Gab. dos Vereadores: Agnaldo Oliveira Pinheiro
e José Vagner Araújo de Lavor; Indicações de n°s. 044,045 e
046/2017 do Gab. do Vereador José Vagner Araújo de Lavor;
Indicação de n°. 047/2017 do Gab. dos Vereadores: José Vagner
Araújo de Lavor e Agnaldo Oliveira Pinheiro; Requerimentos
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Requerimentos n°s. 14,15 e 16/2017 de autoria dos
Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor e Agnaldo Oliveira
Pinheiro; Oficio de n°. 16/2017 da Secretaria Municipal de
Educação; Oficio de n°. 132/2017 do Gab. do Prefeito;
Mensagem ao Projeto de Lei de n°. 007/2017; Projeto de Lei
de n°. 007/2017; Mensagem do Prefeito Municipal
Congratulando o Poder Legislativo Municipal. Acabada a
leitura das matérias o Sr. Presidente franqueou a palavras aos
Senhores Vereadores para assuntos diversos na pauta do dia.
O Vereador Edilson Bento da Silva cumprimentou o Sr.
Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários
desta Casa, e população presente. Iniciando agradeceu a Deus
pelo o retorno aos trabalhos Legislativo. Em seguida
parabenizou o Sr. presidente pela reforma do auditório desta
Casa Legislativa e pela organização da Sessão solene para
entrega de titulo de Cidadão Andorinhense. Continuando
parabenizou o Prefeito e sua equipe de trabalho pela
organização da festa de São Pedro. Encerrando suas palavras
parabenizou também o Secretário Municipal de Saúde pelo
desempenho de seu trabalho e pela aquisição de três carros
para prestar serviço aos Munícipes. O Vereador Agnaldo
Oliveira Pinheiro cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores
Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa, e população
presente. Iniciando parabenizou o Sr. Presidente pela
organização dos trabalhos desta Casa, no ensejo parabenizou
também os funcionários pelo desempenho dos trabalhos. Em
seguida fez um breve comentário a respeito do abastecimento
de agua da Embasa em Andorinha, questionando que a cidade
será abastecida com a água do açude da IT. Todavia salienta
ser necessário a união dos Poderes Legislativo e Executivo
Municipal, para juntos tomarem as devida .rovidê as
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Continuando salientou ser necessário, que o Poder Executivo
solicite da Coelba a retira de um poste situado no meio da
Avenida Moisés Rocha, no sentido de evitar acidentes, no
ensejo pediu ao Líder do Prefeito que transmita a informação
para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Na
continuidade endossou as palavras do Nobre Vereador
Edilson Bento com relação à ornamentação da festa de São
Pedro, no ensejo deixa claro discordar com os gastos
abusivos diante da crise econômica que o Município enfrenta.
Prosseguindo pediu aos edis para na próxima festa de São
Pedro os artistas regionais sejam mais priorizados.
Encerrando suas palavras colocou-se a disposição da
população e informou um número de celular para as pessoas
possam se comunicar com este Vereador que vos fala. O
Vereador Ancelmo Lino da Silva cumprimentou o Sr.
Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários
desta Casa, e população presente. Iniciando agradeceu a Deus
pelo retorno aos trabalhos Legislativo. Em seguida convidou
os edis para juntos fiscalizar as obras que estão em
andamento no Município, no sentido de ajudar o Prefeito
administra. Em seguida solicitou do Gestor que o
Requerimento do Vereador Nilton de Oliveira Matos
aprovado por esta Casa, solicitando a plotagem dos
transportes que presta serviço ao Município seja obedecido,
no ensejo pediu a Secretária Municipal de Educação que
espeite e Casa Legislativa e cumpra com o referido
Requerimento. Continuando parabenizou o Sr. Prefeito e o
Secretario Municipal de Saúde pela aquisição dos carros. Na
continuidade reforçou as palavras do Nobre Vereador
Agnaldo Oliveira Pinheiro com relação ao abastecimento de
agua da Embasa em Andori u. Todavia afirma que es
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Casa irá cobra da Embasa água de qualidade para os
Munícipes. Prosseguindo pediu o apoio dos edis, para juntos
conversar com o Prefeito a respeito do abandono em que se
encontra o Distrito de Distrito de Medrado. Encerrando suas
palavras afirmou para os Professores presente que este
Vereador que vos fala esta nesta Casa para lutar por vossos
direitos. O Vereador José Vagner Araújo de Lavor
cumprimentou o Sr. Presidente, demais Vereadores,
Vereadora e população presente. Iniciando saudou seu pai, no
ensejo agradeceu a Deus pelo retorno aos trabalhos
Legislativo. Em seguida explanou a respeito do Projeto de
Lei de n°. 007//2017, que esta em tramitação nesta Casa
Legislativa. Continuando parabenizou os moradores da
fazenda cocho e adjacências, pela mobilização para reabrir a
escola da referida fazenda. Na continuidade fez um
comentário a respeito das festas juninas salientando ter sido
em paz graças a Deus, porém foi uma festa caríssima que não
condiz com a realidade do Município. Na continuidade
frisou sobre a possibilidade do Município demitir
funcionários. Finalizando enfatizou sobre a mensagem do
Prefeito envia a esta Casa, salientando ter sido muito bem
elaborada, porém palavra harmonia entre os Poderes chamou
atenção deste Vereador que vos fala. Na oportunidade sugeriu
que o Prefeito envie para esta Casa respostas das Indicações,
Requerimentos e Oficios dos Vereadores. A Vereadora
Maria de Lurdes Gonçalves de Almeida cumprimentou o
Sr. Presidente, Vereadores e população presente. Iniciando
agradeceu a presença dos moradores da fazenda Serra Branca
e do Sr. Adalto. Em seguida agradeceu a Deus pelo retorno
aos trabalhos Legislativo. Continuando afirmou concordar
com o que dissera o V
Vagner de Lavor em
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pronunciamento com relação aos valores gastos com as festas
de juninas, mas é necessário realizar a festa. Com relação à
contratação de bandas musicais, afirmou que em outras
gestões os valores foram superiores aos atuais. Ressaltando
que todos querem bandas famosas, porém questionam os
valores. Na continuidade frisou sobre a questão dos
Professores, afirmando que o Projeto será aprovado por esta
Casa Legislativa. Prosseguindo reforçou as palavras o Nobre
Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro com relação ao
abastecimento de água da Embasa, salientando ser necessário
a união entre os Poderes Legislativo e Executivo Municipal,
para juntos reivindicar que o Município seja abastecido com
água do Rio São Francisco. Por conseguinte afirma que a
manobra feita para o Município ser abastecido através da
Barragem de Ponto Novo é culpa do Governador do Estado e
não do Prefeito Municipal. Encerando suas palavras
agradeceu o Prefeito pelo encascalhamento da Rua Maria Lê.
O Vereador Nilton de Oliveira Matos cumprimentou o Sr.
Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários
desta Casa, e população presente. Iniciando frisou sobre a
reunião com os Professores Municipais, afirmando que na
próxima Sessão o Projeto será aprovado por Unanimidade.
Em seguida questionou sobre os valores gastos com a festa de
São Pedro, salientando que seiscentos e doze mil reais é um
valor exorbitante para o Município, no ensejo relembro que
em dois mil e dezesseis a Prefeita em Exercício gastou
trezentos e sessenta mil reais, com grandes atrações e todos
presenciaram a satisfação do público. Continuando fez duras
criticas a administração Municipal, questionando sobre o
abando do Bairro Vila Peixe e sobre situação em que se
encontra a Quadra Poliesportiva çlo referido
e, uma v:z
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que ate a energia foi cortada pela Coelba por falta de
pagamento. Na continuidade afirmou que esta nesta Casa
para defender os direitos do povo e jamais irá se curvar para
coisas erradas. Prosseguindo relatou a respeito de um
paciente que passou mal dentro da ambulância sendo
transportado de Juazeiro para sua residência devido ao
desconforto, no entanto um Vereador desta casa implorou
para que a população não tivesse conhecimento sobre o caso.
Na oportunidade parabenizou o Vereador Ancelmo Lino por
pedir a população Andorinhense que frequente esta casa, no
sentido de se manter informada sobre o que acontece no
O Município. Finalizando informou ter feito uma visita na
Creche do Bairro Vila Peixe e presenciou as crianças
comendo arroz com salsicha e tomando banho frio por falta
de um chuveiro quente. O Sr. Presidente cumprimentou a
todos, agradeceu a presença da população. Iniciando saudou
os Professores presentes. Em seguida parabenizou os edis
pelos trabalhos e colocou-se a disposição dos mesmos, para
ajudar no que for necessário, uma vez que esta nesta Casa
para coordenar os trabalhos e contribuir para que Vossas
Excelências tenham mais facilidade em trabalhar para o
Q desenvolvimento do Município. Continuando informou que
esta entregando cópias da Lei orgânica do Município e do
Regimento Interno desta Casa para os Vereadores, no ensejo
pediu aos mesmos que façam a leitura, no sentir corrigir
possíveis erros. Na continuidade agradeceu os edis que se
fizeram presente na reunião em Senhor do Bonfim,
discutindo sobre a Saúde regional. Ressaltando que a referida
reunião foi uma iniciativa desta Casa Legislativa.
Prosseguindo salientou que o Governo do Estadual irá libera
três milhões de reais para o melhoram- i o do Hospital
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Regional de Senhor do Bonfim, para atender a região do
Piemonte Norte do Itapicuru. Dando prosseguimento dirigiu
suas palavras ao Vereador Nilton de Oliveira Matos afirma
que esta Casa irá buscar informações a respeito de vosso
questionamento, com relação aos pacientes que foram
transportados de Juazeiro para suas residências. Por
conseguinte afirma que os Vereadores desta Casa estão
alertando o Gestor sobre os erros da administração.
Finalizando reforçou as palavras do Vereador Agnaldo
Oliveira Pinheiro com relação ao abastecimento de agua a
Embasa. Contudo afirma que será necessário marcar uma
reunião com gerente regional da Embasa, no sentido de
mostrar que esta Casa esta preocupada com o abastecimento
de água do Município e com os moradores do Distrito de
Medrado. Na oportunidade agradeceu a Deus pelo retorno aos
trabalhos Legislativo e colocou-se a disposição da população.
Passando-se para a Ordem do Dia, o Sr. Presidente
encaminhou o Projeto de no. 007/2017, para as Comissões de
Justiça e Redação, Educação e Cultura emitirem Parecer na
próxima Sessão. Em Seguida o Sr. Presidente em atenção ao
Oficio n°. 16/2017, da Secretaria Municipal de Educação
nomeou para fazer parte do Conselho Municipal de Educação
os Vereadores: Marinaldo Souza de Oliveira como TITULAR
e Cleriston Grigório de Araújo SUPLENTE. Continuando 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 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 e uma horas e
doze minutos marcando a próxima Sessão para e dia vinte e
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sete de junho do corrente ano, o que do ocorrido foi lavrada a
presente Ata que vai devidame t- -. da.
PRESIDENTE:
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