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Às dezoito horas e trinta minutos no salão nobre Arnulfo Cândido
Alves Filho da Câmara Municipal de Andorinha, situada a
Avenida José Corgosinho de Carvalho Filho s/n. o Sr. Presidente
solicitou do 2° Secretário que fizesse a chamada dos Senhores
Vereadores, verificando-se as presenças de: AGNALDO
OLIVEIRA PINHEIRO; ANCELMO UNO DA SILVA;
CLERISTON GREGÓRIO 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; NILTON DE OLIVEIRA MATOS. Notou-se da
ausência da Vereadora MARTA DE LURDES GONÇALVES DE
ALMEIDA. Com o número legal, o Sr. Presidente declarou aberta
a Sessão em "NOME DE DEUS", autorizou o l. 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: Oficio de no. 03/2018 da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente; Convite do Sindicato da
Agricultura Fan)iar; Oficio de n°. 02/2018 da Secretaria
Municipal de Educação; Indicações de n°s. 007, 008 e 009/2018
do Gab. dos Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor e Agnaldo
Oliveira Pinheiro; Indicações de n°s. 005, e 006/2018 do Gab. dos
Vereadores: Agnaldo Oliveira Pinheiro e José Vagner Araújo de
Lavor. Acabada a leitura das matérias o Sr. Presidente franqueou
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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 pauta do dia. O Vereador
Cleriston Grígorio de Araújo cumprimentou o Sr. Presidente,
Senhores Vereadores, funcionários desta Casa, e população
presente. Iniciando explanou a respeito da limpeza da barragem da
Fazenda Mel a qual foi construída há mais de vinte anos, porém
nunca tinha sido limpa. Todavia salienta que a referida barragem
foi limpa através da parceria entre Prefeitura e empresa Ferbasa.
Em seguida frisou a respeito do calçamento da Rua são José
situada no Bairro Vila Peixe, salientando ter sido uma Indicação
da Vereadora Maria de Lurdes. Continuando pediu o Prefeito para
agilizar a limpeza das Barragens das comunidades de Lagoa da
Onça e adjacência. Finalizando explanou a respeito das ações da
administração Municipal, afirmando que Gestor está trabalhando
em prol do povo do Município. O Vereador Agnaldo Oliveira
Pinheiro cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores,
Vereadora, funcionários desta Casa, e população presente.
Iniciando explanou a respeito da reunião com o Secretário
Municipal de Saúde, salientando ter sido muito proveitosa.
Todavia salienta não ter dúvida da competência do Secretário
Pablo Campos, porém este Vereador que vos fala não está
satisfeito em saber que os funcionários que prestam serviço a
Saúde do Município, podem trabalhar dois meses de graça para a
Prefeitura. Ressaltando que Andorinha não é uma cidade pobre, ou
seja, é terceira cidade do Estado da Bahia que mais recebe
Royalties. Contudo afirma que pobre mesmo é a atual
administração. Em seguida parabenizou o Nobre Vereador
Cleriston por ter conseguido a limpeza da Barragem da Fazenda
Bom Despacho. Todavia esclarece que este Vereador que vos fala
esteve na referida fazenda em companhia do Nobre Vereador José
Vagner de Lavor conversando com o Presidente da Associação o
m oficio nesta Casa, solicitando a
qual afirmou que iria entre
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limpeza da referida barragem. Finalizando parabenizou o Prefeito
e a Secretária de Educação, pela reforma da Escola do povoado de
Morro Branco. O Vereador Anselmo Lino da Silva
cumprimentou o Sr. Presidente demais Vereadores, Vereadora e
população presente. Iniciando agradeceu a presença dos visitantes.
Em seguida parabenizou o Prefeito pela reforma da Escola do
povoado de Morro Branco. Ressaltando ter sido uma luta de todos
os Vereadores desta Casa Legislativa. Em seguida salientou que a
função deste Vereador é reivindicar melhorias para o
desenvolvimento do Município. Continuando explanou a respeito
da importância de uma Casa de apoio aos pacientes da Zona Rural
na sede do Município no ensejo pediu o Gestor que providencie
o mais rápido possível. Na continuidade pediu o Líder do Governo
Municipal, que converse com o Prefeito sobre a necessidade de
reformar as Praças de Andorinha. Prosseguindo salientou sobre a
questão dos animais soltos nas Ruas da Cidade. Finalizando
explanou a respeito da saúde pública, salientando ser necessário
que a população Andorinhense se faça mais presente nesta Casa,
no sentido de ajudar o Vereadores a reivindicar do Governo do
Estado uma saúde de qualidade. O Vereador Edinaldo Alves de
Macedo cumprimentou o Sr. Presidente, demais Vereadores e
população presente. Iniciando questionou a respeito das constantes
quedas de energias na Cidade. Todavia afirma que a população de
Andorinha não esta sendo respeitada pela Coelba. Contudo afirma
que esta Casa tem o Poder de acionar o Ministério Público. Em
seguida questionou também sobre a falta de abastecimento de água
da Embasa em Andorinha, ressaltando que referida empresa presta
um serviço de péssima qualidade no Município. Continuando
parabenizou a Secretária de Educação pela reforma da Escola de
Morro Branco. Encerrando suas palavras pediu do Sr. Presidente
que solicite do Gestor o Plano Diretor do Município. O Vereador
José Vagner Araújo de Lavor cumprimentou o Sr. Presidente,
demais Vereadores, Vereadora e população presente. Iniciando
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parabenizou o nobre Vereador Nilton de Oliveira Matos, pela
iniciativa de publicar seu discurso no Fecebook. Em seguida
cobrou do Sr. Presidente a transmissão das sessões através dos
alto-falantes da cidade. Continuando enfatizou ser uma falta de
respeito da administração pública Municipal para com os músicos
de Andorinha. Ressaltando que três bandas de Andorinha se
apresentaram no Carnaval e recebendo apenas três mil e
quinhentos reais. Todavia esclarece este valor foi dividido entre as
três bandas. No entanto uma banda de forro de Salvador recebeu
trinta e cinco mil reais. Contudo afirma que a gestão valoriza dez
vezes mais uma Banda de fora do que três bandas de Andorinha.
Na continuidade afirmou que a resposta do Secretário Municipal
de Saúde, com relação a alguns funcionários contratados que
prestam serviço a Saúde do Município, não convenceu este
Vereador que vos fala, uma vez que não esta correto os
funcionários prestarem serviço voluntário para a Prefeitura pelo
período de sessenta dias. Todavia afirma ser improbidade
Administrativa. Portanto esta Casa tem obrigação de oficializar a
denúncia, pedindo que o Ministério Público investigue.
Prosseguindo dirigiu suas palavras ao Líder do Prefeito, pedindo
que na próxima Sessão o Nobre Vereador apresente a relação dos
quinhentos beneficiários que tiveram seus tanques limpos por esta
Gestão. Finalizando afiuiiiou que a maior política de recursos
hídricos do Município de Andorinha, existiu na gestão Dr. Carlos
Humberto de Miranda Pereira Meio. A Vereadora Maria de
Lurdes Gonçalves de Almeida cumprimentou o Sr. Presidente,
Senhores Vereadores, funcionários desta Casa, e população
presente. Iniciando parabenizou o Sr. Presidente por esta
completando mais um ano de vida. Em seguida esclareceu que a
primeira Indicação desta Vereadora que vos fala, foi solicitando
uma Casa de apoio aos pacientes da Zona Rural do Município de
Andorinha. Contudo afirma que irá cobra do Prefeito para
providenciar a referida casa o mais rápido possível. Continuando
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frisou a respeito da reforma da Escola de Morro Branco,
salientando que no início da gestão está Vereadora que vos fala em
companhia dos colegas Vereadores da base do Governo Municipal
estiveram no referido povoado observando o péssimo estado de
conservação da referida escola. Na continuidade fez um
comentário a respeito da regulação, salientando que se não fosse a
iniciativa dos Vereadores da Câmara de Andorinha o Hospital
Regional de Senhor do Bonfim estaria bem pior. Finalizando
afirmou acredita muito no Governado do Estado Rui Costa,
portanto tem certeza que as devidas providências serão tomadas.
O Vereador Nilton de Oliveira Matos cumprimentou o Sr.
Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários desta
Casa e população Andorinhense. Iniciando fez um comentário
sobre a reunião com o Secretário Municipal de Saúde, onde foi
discutido a respeito da regulação dos pacientes do Município de
Andorinha. Em seguida reforçou as palavras do nobre Vereador
José Vagner Araújo de Lavor com relação aos funcionários que
prestaram serviço voluntario, para o Município. Continuando
questionou a respeito das pessoas que prestam serviço ao
Município recebendo apenas meio salário. Na continuidade
dirigiu suas palavras ao Vereador Cleriston Grígorio de Araújo,
salientando que o Valor de CFEM é suficiente para melhor a saúde
Pública do Município, no ensejo enfatizou que se existe Médicos
prestando serviço vinte e quatro horas no Município os mesmos
foram contratados recentemente. Na oportunidade relembrou o
nobre Vereador que foi promessa de campanha política de vosso
grupo. Prosseguindo afirmou está triste em saber que as duas
Patrol do Município estão quebras por falta de responsabilidade da
Gestão Municipal. Dando prosseguimento questionou a respeito
do abandono em que se encontra o Bairro de Vila Peixe, como
também a região de Riacho Seco. Todavia afirma que a Gestão
precisa melhorar muito, pois é uma vergonha diante dos recursos
que o Município arrecada. Por conseguinte, afirma que a reforma
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da Escola de Morro Branco, foi uma cobrança desta Casa
Legislativa, no ensejo, parabenizou a Secretária de Educação pela
iniciativa. Finalizando esclareceu que os Vereadores desta Casa
trabalham em prol do Povo do Município. O Vereador Edilson
Bento cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores,
funcionários desta Casa e população Andorinhense. Iniciando
explanou sobre a reunião realizada nesta Casa Legislativa, com
Secretário Municipal de Saúde, onde foi discutido a respeito das
dificuldades para conduzir a Saúde do Município e sobre a questão
da regulação. Em seguida parabenizou a Vereadora Maria de
Lurdes pela iniciativa de ter feito uma Indicação no início desta
gestão solicitando uma casa de apoio para os pacientes da Zona
Rural do Município. Continuando fez um comentário a respeito da
reforma da Escola de Morro Branco. Na continuidade parabenizou
o nobre Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro pela vossa Indicação.
Todavia salienta que o Povoado de Morro Branco está sendo
beneficiado por esta Gestão. Prosseguindo afirmou ter conversado
com o Secretário Municipal de infraestrutura, o qual informou a
Patrol dentro em breve estará à disposição do Município.
encerrando suas palavras relembrou ter feito uma Indicação
solicitando que o Município compre um trator para retirar
cascalho, para encascalhar as estradas vicinais do Município. O
Sr. Presidente cumprimentou os Senhores Vereadores,
funcionários desta Casa e população presente. Iniciando dirigiu
suas palavras ao nobre Vereador José Vagner Araújo de Lavor,
afirmando está melhorando o sistema de comunicação desta Casa,
no sentido de transmitir as Sessões ao vivo. Todavia afirma fazer
questão de mostrar os trabalhos com transparência. No ensejo
informou que deu problema no Site desta Casa deu problema, mas
está providenciando a atualização. Em seguida explanou a respeito
das constantes quedas de energia na cidade, afirmando que na
legislatura anterior está Casa encaminhou um oficio ao Ministério
Público solicitando providências. Todavia afirma que o processo

7

O

O

contra a referida empresa está em andamento. Continuando
reforçou as palavras do nobre Vereador Nilton de Oliveira Matos
reafirmando que a reforma da Escola de Morro Branco foi uma
reivindicação desta Casa Legislativa com o apoio da pulação.
Portanto o Governo Municipal está de parabéns. Contudo afirma
que os vereadores desta casa estão trabalhando em prol do
Município de Andorinha. Na continuidade agradeceu o Secretário
Municipal de Saúde por ter atendido o convite desta Casa e por ter
explicado a real situa da Saúde do Município. como também a
respeito da pactuação. Prosseguindo afirmou que a Câmara de
Andorinha reivindicou o molhamento do Hospital Regional de
Senhor do Bonfim. Encerando suas palavras informou que a
equipe do trauma virá a Casa para explica o povo do Município
como funciona a regulação. Com relação ao carro que transporta
os pacientes para juazeiro afirmou ser necessário melhorar.
Passando-se para a Ordem do Dia. O Sr. Presidente o Sr.
Presidente voltou a franquear a palavra aos Senhores Vereadores
para discutirem a respeito de vossas Indicações fizeram uso da
palavra os Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor e 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 quarenta e sete
minutos, marcando a próxima Sessão para o dia primeiro de março
do corrente ano, o que do ocorrido foi lavrada a presente Ata que
vai devidamente assinada.
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