
ATA DA TRIGÉS SIMA PRIMEIRA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
DA CÂMARA MUNICIPPAL DE 
ANDORINHA -ESTADO DA BAHIA 
EM 06 DE DEZEMBRO DE 2017 

Às dezoito horas e quarenta e três 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 

O OLIVEIRA PINHEIRO; ANCELMO UNO DA SILVA; 
CLERISTON GRIGÓRIO DE ARAUJO; EDILSON BENTO DA 
SILVA; EDNALDO ALVES DE MACEDO; JOSÉ VAGNER 
ARAÚJO DE LAVOR; MARIA DE LURDES GONÇALVES DE 
ALMEIDA; MARINALDO 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. Passando-se para o Expediente do Dia, o Sr. 
Presidente solicitou do 1°. Secretário a fazer a leitura das matérias 

O em tramitação. Foi lido: Indicação de n°. 075/2017 do Gab do 
Vereador José Vagner Araújo de Lavor; Indicação de n°. 047/2017 
do Gab do Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro; Indicação de n°. 
019/2017 do Gab do Vereador Ednaldo Alves de Macedo; 
Requerimento de n°. 023/2017 de autoria do Vereador Ednaldo 
Alves de Macedo; Projetos de Lei do Legislativo de n°.s 011, 012 e 
013/2017 de autoria dos Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor 
e Agnaldo Oliveira Pinheiro; Proposta de Emenda de n°. 02/2017; 
Oficios de n°. 84 e 85/2017 da Secretaria Municipal de Meio 
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Ambiçnte; Oficio de no. O 1/2017 do FDLIS. Acabada a leitura das 
matérias o Sr. Presidente franqueou a palavras aos Senhores 
Vereadores para assuntos diversos na pauta do dia. A Vereadora 
Maria de Lurdes Gonsalves de Almeida cumprimentou o Sr. 
Presidente, Senhores Vereadores, funcionários desta Casa e 
população presente. Iniciando explanou sobre a questão do 
abastecimento de água da Embasa em Andorinha, no ensejo 
agradeceu o Governador Rui Costa por ter respondido o oficio 
enviado por esta Casa Legislativa solicitando água do Rio São 
Francisco. Em seguida afirmou que os Vereadores desta Casa 
participaram de evento com a presença do Governador do Estado e 
solicitaram a praça da feira livre de Andorinha. Finalizando fez um 
breve comentário a respeito da limpeza pública, pedindo a população 
Andorinhense que tenham mais atenção com relação aos horários da 
coleta de lixo, no sentido manter as ruas limpas. O Vereador Nilton 
de Oliveira Matos cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores 
Vereadores, Vereadora funcionários desta Casa e população 
presente. Iniciando justificou sua ausência na Sessão anterior. Em 
seguida explanou a respeito da seca no Município, salientando ser 
necessário a união de todos os Vereadores desta Casa Legislativa, no 
sentido discutir a sobre a questão do abastecimento de água na Zona 
Rural do Município através de carro pipa. Todavia afirma recebido 
reclamações de pessoas que solicitaram água na Secretária a mais de 
três meses, no entanto nunca foram atendidas. Continuando criticou 
a saúde do Município. Na continuidade salientou ter participado de 
uma reunião na empresa Ferbasa, onde solicitou do Diretor da 
referida empresa que as ruas do Bairro Vila Peixe fossem patroladas 
e molhadas diariamente, no entanto nunca foi atendido. 
Prosseguindo afirmou que irá denunciar no Ministério Público sobre 
a questão de dividir salario dos servidores públicos do Município. 
Finalizando salientou ter recebido uma - lamação de um paciente o 
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qual afirmou que foi maltratada inclusive por um Vereador desta 
Casa. Todavia esclarece que os Vereadores desta Casa foram eleitos 
para trabalhar em prol dos Munícipes. O Vereador Edilson Bento 
da Silva cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, 
Vereadora funcionários desta Casa e população presente. Iniciando 
parabenizou o Sr. Prefeito e o Secretário Municipal de Cultura pela 
realização da festa do povoado de Medrado. Em seguida explanou 
sobre a questão da estiagem no Município, salientando que o Gestor 
está fazendo o possível para atender a demanda. Continuando 
salientou ter sido informado através do Secretário de infraestrutura 
que já foi concluída a instalação das luminárias da região de Riacho 

o Seco e adjacências. Na continuidade explanou a respeito da limpeza 
de Barragens, salienta que infelizmente as maquinas quebram 
constantemente causando um atraso na limpeza das mesmas. 
Prosseguindo reforçou as palavras da Vereadora Maria de Lurdes 
com relação a solicitação da Praça da Feira Livre. Finalizando 
salientou que esta Casa precisa se unir e tomar as devidas 
providências para permitir que a Embasa utilize água do Açude da 
IT para abastecer o Município. O Vereador Cleriston Gregório de 
Araújo cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, 
Vereadora funcionários desta Casa e população presente. Iniciando 

o 
parabenizou a Vereadora Maria de Lurdes pela iniciativa de solicitar 
do Governador a Praça da feira livre de Andorinha, com o apoio dos 
demais Vereadores que se fizeram presente no evento com o 
Governador rui Costa. Em seguida pediu os Vereadores: Vereadores 
José Vagner e Agnaldo Oliveira Pinheiro que solicite do Deputado 
Bobo a construção da praça da feira livre de Andorinha. Finalizando 
dirigiu suas palavras ao Nobre Vereador Nilton de Oliveira Matos 
afirmando que o Município disponibiliza dez carros pipas, porém 
infelizmente não existe recurso suficiente para atender a demanda. 
0 Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro cumprimentuj. Sr. 
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Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora funcionários desta 
Casa e população presente. Iniciando saudou o Sr. Manoel 
presidente da Associação dos moradores do povoado de Medrado. 
Em seguida reforçou as palavras do Nobre Vereador Nilton de 
Oliveira Matos, com relação politicagem na administração do 
Prefeito Renato Brandão, salientando que noventa e nove por cento 
das pessoas que não votaram a favor Prefeito não recebem beneficio. 
Continuando relembrou que na gestão anterior foi por esta Aprovado 
Casa um Projeto de Lei nomeando as ruas do povoado de Medrado. 
No entanto as referidas ruas continuam sem as placas com os 
respectivos nomes. No ensejo pediu o Gestor que olhe mais para o 

o referido povoado. Finalizando relembrou que a Emenda para dar 
início a construção do Estádio de Futebol de Andorinha continua em 
aberto aguardando a documentação da Prefeitura Municipal de 
Andorinha. O Vereador Ancelmo Lino da Silva cumprimentou o 
Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora funcionários desta 
Casa e população presente. Iniciando demostrou tristeza pelo o 
falecimento da mãe da Sr' Cristina funcionaria do posto de Saúde da 
sede do Município. Em seguida enfatizou que os vereadores desta 
casa foram eleitos para trabalhar em prol dos Munícipes. 
Continuando fez um comentário a respeito da transmissão da fala 
deste Vereador que vos fala via rádio, questionando que no esta 
sendo transmitida na integra. Na continuidade salientou que o povo 
da região de Morro Branco e adjacência está sofrendo. Todavia 
afirma que em dez meses de gestão a referida região não recebeu 
nenhum beneficio da atual gestão. Prosseguindo enfatizou ser 
necessário que o Prefeito coloque cada Secretário em seu lugar, para 
que tenham mais compromisso para com o Município. Dando 
prosseguimento questionou sobre a falta de abastecimento de água 
na zona rural do Município e sobre a falta de limpeza das aguadas 
comunitárias. Finalizando criticou a saúde do Município, 
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salientando que está piorando a cada dia, portanto as devidas 
providencias devem ser tomadas. O Vereador Ednaldo Alves de 
Macedo cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, 
Vereadora funcionários desta Casa e população presente. Iniciando 
salientou que em nenhum momento o Município deve se curvar 
diante da empresa Ferbasa, uma que a referida empresa usufrui da 
riqueza do Município, no entanto não atende as reivindicações desta 
Casa. Contudo afirma a referida empresa tem obrigação de contribuir 
com o social do Município. Em seguida fez um comentário a respeito 
da Saúde Pública, salientando que o Município recebe o mínimo, 
porém não justifica que os pacientes sejam maltratados. Finalizando 

o afirmou que este Vereador que vos fala foi eleito pelo povo e esta 
nesta Casa Legislativa para defender os interesses do povo. O 
Vereador José Vagner Araújo de Lavor cumprimentou o Sr. 
Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora funcionários desta 
Casa e população presente. Iniciando afirmou que o Gestor ignora 
esta Casa Legislativa, uma vez que não responde as Indicações dos 
Vereadores. Em seguida colocou-se à disposição do Vereador Nilton 
de Oliveira Matos para juntos irem no Ministério Público, no ensejo 
afirmou que este Vereador que vos fala esteve no Ministério Público 
em companhia do Vereador Agnaldo em busca de informações e 
observou que existe oito inquéritos da gestão do Prefeito Renato 
Brandão. Continuando convidou a população Andorinhense para dia 
dezoito de dezembro participar da entrega das trinta barracas de 
feira, com a presença do Deputado Bobô. Na continuidade informou 
que o material do programa PELC está chegando em Andorinha. 
Encerrando fez um comentário sobre a festa de Santa Babara 
realizada no povoado de Medrado, salientando que o Nobre 
Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro se dispôs a contribuir, porém o 
Prefeito não aceitou. No ensejo alertou o Prefeito afirmando que isso 
não irá se repetir, pois este Vereador que vos fala não irá admitir, 



6 

uma vez que é falta de respeito para com o Vereador e para com a 
população. O Sr. Presidente cumprimentou o Sr. Presidente, 
Senhores Vereadores, Vereadora funcionários desta Casa e 
população presente. Iniciando salientou espera que as pessoas não 
tenham se ofendido com pedido de silencio deste Vereador que vos 
fala, no momento em que a Vereadora Maria de Lurdes estava 
fazendo uso da tribuna. Todavia afirma ser necessário existir respeito 
entre os Vereadores e a população. Em seguida enfatizou que o 
discurso dos vereadores é importante para o desenvolvimento do 
Município independente de posição política. Continuando 
esclareceu para os Edis, que a transmissão do pronunciamento de 
Vossas Excelências via Rádio é feita, pelo funcionário desta Casa. 
portanto espera que Vossas Excelências não pensem que este 
vereador está determinando o que deve ser transmitido. Finalizando 
fez um comentário a respeito da coleta de lixo da cidade, no ensejo 
colaboração da população, sentido manter a cidade limpa. 
Passando-se para a Ordem do Dia, o Sr. Presidente encaminhou a 
proposta de Emenda para a comissão de Justiça e Redação emitir 
Parecer na próxima Sessão. Em seguida encaminhou os Projetos de 
Lei do Legislativo de n°.s 011 012 e 13/2017 para a Comissão de 
Justiça e Redação 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 uma horas e dezoito minutos marcando a próxima Sessão para 
o dia sete de dezembro do corrente ano, o que do ocorrido foi lavrada 
a presente Ata que vai devidamenu ada. 
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