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ATA DA VIGÉSIMA SESSÃO
ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ANDORINHA
ESTADO DA BAHIA EM 16 DE
AGOSTO DE 2018.
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Às dezoito horas e vinte e quatro 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: AGNALDO
OLIVEIRA PINHEIRO; ANCELMO UNO DA SILVA;
CLERJSTON GREGÓRIO DE ARAUJO; EDILSON BENTO
DA SILVA; EDNALDO ALVES DE MACEDO; JOSÉ
VAGENR ARAÚJO DE LAVOR; MARIA DE LURDES
GONÇALVES DE ALMEIDA e 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 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°.005/2018 do Gab do Vereador Ancelmo Lino
da Silva; Indicação de n°.008/2018 do Gab do Vereador Ednaldo
Alves de Macedo; Indicação de n°.007/2018 do Gab do Vereador
Edilson Bento da Silva e Requerimentos de no. 018 e 019 de
autoria dos Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor; Ancelmo
Lino da Silva; Agnaldo Oliveira Pinheiro e Ednaldo Alves de
Macedo. Acabada a leitura das matérias o Sr. Presidente
franqueou a palavras aos Senhores Vereadores para assuntos
diversos na pauta do dia. O Vereador Nilton de Oliveira Matos
cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora,
funcionários desta Casa, e população presente. Iniciando dirigiu

suas palavras diretamente ao nobre Vereador Ancelmo Lino da
Silva, justificando o motivo pelo qual este Vereador que vos fala
votou no Vereador Marinaldo Souza de Oliveira, para continuar
presidindo esta Casa Legislativa. Todavia salienta que o Sr.
Presidente está fazendo um trabalho transparente nesta Casa
Legislativa. Em seguida afirmou ter participado de duas reuniões
na residência do Nobre Vereador Agnaldo Oliveira, no entanto se
sentiu menosprezado, por alguns colegas Vereadores.
Continuando salientou que os Vereadores que disseram que este
Vereador que vos fala foi comprado para votar no Vereador
Marinaldo para Presidente desta Casa, iram ter que provar perante
a Justiça. Finalizando explanou sobre as ações da administração
do Prefeito Renato Brandão de Oliveira, principalmente na área da
Saúde, salientando ser uma das melhores da microrregião. O
Vereador Edilson Bento da Silva cumprimentou o Sr.
Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários desta
Casa, e população presente. Iniciando dirigiu suas palavras ao
Nobre Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro, salientou ter ficado
triste quando Vossa Excelência dissera em seu pronunciamento na
Sessão anterior que este Vereador que vos fala é omisso ao
Prefeito. Todavia esclarece que este Vereador que vos fala não é
omisso a ninguém e esta nesta casa, para exercer sua função de
Vereador. Contudo afirma não existe nenhum artigo na Lei
Orgânica e no Regimento Interno desta casa, proibindo o Vereador
de permanecer em silencio durante a Sessão. Em seguida destacou
as obras realizadas no Município por esta Gestão, principalmente
no interior do Município. Continuando enfatizou que a Saúde é
urna das melhores da microrregião, uma vez que existe médicos
diariamente atendendo os Munícipes e carro nos quatro cantos do
Município para dar suporte a Saúde. Finalizando salientou que
existe Vereador que parece que só conhece o centro da Cidade,
pois não vê as obras que estão sendo realizadas nas Ruas e Bairros
das cidades. Contudo afirma que infelizmente existe pessoas que
não querem que a cidade desenvolva, 0 Vereador Agnaldo
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Oliveira Pinheiro cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores
Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa, e população
presente. Iniciando dirigiu suas palavras ao Vereador Nilton de
Oliveira Matos, afirmando que Vossas Explicações não convenceu
este Vereador que vos fala e nem a população Andorinhense. Em
seguida dirigiu suas palavras ao Nobre Vereador Edilson Bento da
Silva, afirmando ter feito uma crítica política, sem intensão de
ofender Vossa Excelência. Todavia esclarece que este Vereador
que vos fala pediu apenas explicações, sobre o porquê os
Vereadores da base do Governo Municipal não discutiram
referente ao Projeto de Lei de n°. 013/2018, ressaltando que tudo
que o Prefeito determinas os Vereadores da Base fazem. Portanto
esta Casa Legislativa esta virando um anexo do Gabinete do
Prefeito. No ensejo, perguntou para o Nobre Vereador qual foi a
obra que o Prefeito Renato Brandão executou no povoado de
Medrado. Contudo afirma que o calçamento do referido povoado
quem fez foi a empresa Ferbasa. Continuando enfatizou que na
Gestão do Ex-Prefeito Agileu Lima, não existia quatro médicos do
Programa mais médicos do Governo Federal, a empresa Ferbasa
não pagava um médico para ficar à disposição do Município,
portanto se por acaso esses cinco médicos deixarem de existir
vamos vez corno vai ficar a Saúde do Município. Na continuidade
agradeceu a empresa Ferbasa em nome do Diretor Wanderley Lins
pelo início da obra do anel viário, da cidade de Andorinha,
salientando que referida obras irá ajudar muito os moradores do
entorno do referido anel viário. Na oportunidade agradeceu
também o Deputado Bobo, pela aquisição de recursos, destinado
ao término da obra da Quadra Poliesportiva do Bairro Vila Peixe.
Finalizando afirmou que está indignado com a atitude dos Edis por
terem furtado os Professores nesta Casa e ainda chamaram a
policia, intuito de inibir os Professores. O Vereador Ednaldo
Alves de Macedo cumprimentou o Sr. Presidente, demais
Vereadores, Vereadora e população presente. Iniciando afirmou
que os Professores devem ser respeitados, pois é através dos
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Professores que surge todas as categorias. Em seguida repudiou a
atitude do Prefeito, por não ter discutido o Projeto junto com os
Professores e Vereadores desta Casa. Continuando colocou-se à
disposição dos Professores para juntos lutarem pelos os seus
direitos perante a justiça. Na continuidade salientou os vereadores
estão nesta casa para defender o povo e não o Prefeito.
Prosseguindo pediu ao Líder do Governo Municipal que converse
com o Prefeito para que a Lei não seja sancionada. Dando
prosseguimento interrogou os edis perguntando o que a gestão fez
no Povoado de Medrado. Todavia afirma que a única obra que esta
sendo executada em Medrado é calcamento que a empresa Ferbasa
fazendo. Por conseguinte, afirma que falar de uma gestão
maquiada que faz propaganda nos meios de comunicação é fácil.
Todavia esclarece que recuperação de estradas vicinais e
disponibiliza carro-pipa é mais que obrigação de qualquer Gestor
que administra os recursos públicos. Encerrando suas palavras
salientou ser necessário cortar altos salários que existe na
Prefeitura, pois os Professores não são culpados da incompetência
do Gestor, que não saber gerir os recursos do Município. O
Vereador José Vagner Araújo de Lavor cumprimentou o Sr.
Presidente, demais Vereadores, Vereadora e população presente,
em especial os Professores. Iniciando explanou sobre o Projeto de
Lei de no. 013/2018, salientado ter sido um Projeto equivocado, o
qual reduz o salário de professores. Em seguida destacou a
presença dos moradores do Bairro Vila Peixe, no ensejo mostrou
um abaixo-assinado, com assinatura dos moradores do referido
Bairro pedindo providências urgente sobre o excesso de poeira na
Avenida do Colégio Estadual de Andorinha. Com a permissão da
palavra o Vereador Nilton de Oliveira Matos afirmou ter
conversado com Dr. Wanderley Lins Diretor da empresa Ferbasa
solicitando que a referida rua fosse molhada. No entanto ele
garantiu que irá atender a reinvindicação deste Vereador que vos
fala. Novamente com a palavra o Vereador José Vagner Araújo de
Lavor questionou a ausências dos Secretários Municipais nas
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reuniões do (FDLIS). Encerrando suas palavras afirmou que este
Vereador que vos fala não pode aplaudir um governo de obras
paradas e que se nega utilizar um recurso que está disponível nos
cofres do Município, para limpeza de aguadas simplesmente por
que é recursos adquirido por vereadores de oposição através do
Deputado Bobó. O Vereador Ancelmo Lino da Silva
cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora,
funcionários desta Casa, e população presente. Iniciando
parabenizou os moradores do Bairro Vila Peixe, por se fazerem
presente nesta Casa lutando pelos seus direitos. Em seguida
afirmou que o mandato deste Vereador que vos fala é do povo,
portanto defender os interesses do povo. Continuando salientou
que gostaria que os recursos públicos estivessem sendo bem
administrando, como dizem nesta Tribuna, mas infelizmente não é
o que o povo diz. Todavia afirma que os moradores do povoado de
Medrado estão chateados com o abando do referido povoado. Na
continuidade afirmou que a Saúde do Município não anda bem, o
povo esta reclamando principalmente dos Médicos Cubanos.
Prosseguindo salientou que Prefeito e Vereadores tem que
trabalhar para o povo respeitando os direitos do povo. Dando
prosseguimento voltou pedir a instalação de um gerador na UBS,
da sede do Município. Encerrando suas palavras frisou a respeito
do reajuste salarial dos funcionários que presta serviço para a
Saúde do Município, enfatizando que foi feito um acordo, no
entanto até o momento o Gestor não enviou o Projeto para esta
Casa Legislativa. Na oportunidade questionou que estão jogando
os funcionários contra os Vereadores, porém estão demitindo os
filhos de Andorinha e contatando pessoas de outro Município,
para presta serviço na Saúde do Município. A Vereadora Maria
de Lurdes Gonçalves de Almeida cumprimentou o Sr.
Presidente, Senhores Vereadores, funcionários desta Casa e
população presente. Iniciando afirmou para os Professores que
tem momentos que os Vereadores desta Casa precisam tomar uma
determinada atitude. Portando esta Vereadora que vos fala votou a
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favor do Projeto, para evitar que futuramente o Município não
tenha recurso disponível para pagar os Professores. Todavia
esclarece que o dinheiro Fundeb não é suficiente para pagar as
despesas da Secretaria Municipal de Educação. Finalizando dirigiu
suas palavras ao Nobre Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro
afirmando que seria uma miséria se o Ex-Prefeito Agileu Lima
voltasse a administrar este Município. Passando-se para a
Ordem do Dia. O Sr. Presidente colocou o Requerimento de n°.
018/2018 em discussão. O Requerimento foi discutido pelos
Vereadores: Ednaldo Alves de Macedo; José Vagner Araújo de
Lavor; Agnaldo Oliveira Pinheiro; Marinaldo de Souza Oliveira.
Após a discussão. O Requerimento foi posto em votação.
Requerimento foi Aprovado por Unanimidade. Em seguida o
Sr. Presidente colocou o Requerimento de no. 019/2018 em
discussão. O Requerimento foi discutido somente pelo Vereador
José Vagner Araújo de Lavor. Após a discussão. O Requerimento
foi posto em votação. O Requerimento foi Aprovado por
Unanimidade. Continuando 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; Ednaldo Alves de Macedo e Ancelmo
Lino da Silva. 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 cinco
minutos, marcando a próxima Sessão para o dia vinte e três de
agosto do corrente ano, o que do ocorrido foi lavrada a presente
Ata que vai devidamente assinada
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