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ATA DA DÉCIMA TERÇEIRA SESSÃO
ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ANDORINHA
ESTADO DA BAHIA EM
24 DE MAIO DE 2018.
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Às dezoito horas e vinte e cinco minutos no salão nobre Arnulfo
Cândido Alves Filho da Câmara Municipal de Andorinha, situada a
Avenida José Cargozinho de Carvalho Filho s/n. na ausência do Sr.
Presidente o Vice-Presidente assumiu a Mesa Diretora interinamente e
solicitou do 2°. Secretário que fizesse a chamada dos Senhores
Vereadores, verificando-se as presenças de: AGNALDO OLIVEIRA
PINHEIRO; ANCELMO LINO DA SILVA; CLERISTON
GREGÓRIO DE ARAUJO; EDNALDO ALVES DE MACEDO;
EDILSON BENTO DA SILVA; JOSÉ VAGENR ARAÚJO DE
LAVOR; MARTA DE LURDES GONÇALVES DE ALMEIDA e
NILTON DE OLIVEIRA MATOS. Notou-se a ausência do Vereador:
MARINALDO DE SOUZA OLIVEIRA. Com o número legal, o Sr.
Presidente interino 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 l. Secretário a fazer
a leitura das matérias em tramitação. Foi lido: Indicação de no.
030/2018 do Gab. do Vereador José Vagner Araújo de Lavor; Projetos
Decretos Legislativo de n°s.01,02,03,04,05,06,07e 08/2018; Ofício de
n°.056/2018 do Gab. do Prefeito Municipal; Mensagem ao Projeto de
Lei de n°.006/2018; Projeto de Lei de n°.006/2018; Moção de Pesar.
Acabada a leitura das matérias o Sr. Presidente interino justificou a
ausência do Sr. Presidente. Em seguida franqueou a palavra aos
Senhores Vereadores para assuntos diversos na pauta do dia. A
Vereadora Maria de Lurdes Gonçalves de Almeida cumprimentou o
Sr. Presidente, demais Vereadores e população presente. Iniciando
agradeceu a presença dos Agentes de Saúde do Município e demais
visitantes. Em seguida informou ter partici eo de uma reunião muito

2

o

o

importante onde foi discutido sobre a questão de abastecimento de
água da embasa no Município, ressaltando que todos Vereadores desta
Casa estão empenhado em resolver os problemas do Município.
Finalizando pediu .a população Andorinhense que venham mais vezes
nesta Casa Legislativa para acompanhar os trabalhos dos Vereadores.
O Vereador José Vagner Araújo de Lavor cumprimentou o Sr.
Presidente, demais Vereadores, Vereadora e população presente.
Iniciando destacou a presença dos servidores da Prefeitura Municipal
de Andorinha. Em seguida frisou sobre a visita dos Agentes Municipal
de Saúde, salientando que os mesmos estão reivindicando reajuste
salarial, uma vez desde o início da gestão esta Casa vem discutindo
sobre o assunto em consonância com a associação da categoria através
do Presidente Vagner Monteiro. Continuando fez um comentário sobre
o Projeto de n'.006/2018, ressaltando que o Prefeito e seus
Secretariados se sentem donos do Município e esquecem que são
funcionários bem remunerados para representar os interesses do povo.
Na continuidade informou que na próxima segunda-feira este Vereador
que vos fala em companhia do Nobre Vereador Agnaldo Oliveira
Pinheiro irá realizar o congresso técnico, para dar início a Copa Rural
do Município com o apoio do Deputado Bobô, Isaac Carvalho expréfeito de Juazeiro e SUDESB. Todavia afirma que foi entregue na
Fazenda Queimada de Cima o vigésimo quarto patrão de informes.
Contudo afirma que infelizmente o Poder Executivo não entendeu
que deveria priorizar a realização da Copa Rural no Município de
Andorinha. Encerrando suas palavras informou a Comunidade de
Sitio do Açude e adjacências que o Deputado Bobo sinalizou o
Projeto para aquisição dos recursos para perfuração e instalação de
um poço artesiano que irá contemplar diretamente a referida
comunidade no valor de cento e sessenta mil reais, para levar água
de qualidade para o povo de Sitio do Açude e adjacências. Na
oportunidade frisou sobre a reunião realizada nesta Casa a respeito
da água, criticando a fala do Prefeito ao citar diversas prioridades
com relação ao abastecimento de água no Município. O Vereador
Nilton de Oliveira Matos cumprimentou o Sr. Presidente, demais
Vereadores, Vereadora e população presente, desejou boas-vindas aos
agentes de saúde. Iniciando lamentou . a ecime 'o de João B . et.
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Em seguida colocou-se a disposição dos agentes de saúde, no sentido
de reivindicar do Gestor reajuste salarial. Continuando pediu o Gestor
que tenha mais responsabilidade com o dinheiro público. Na
continuidade questionou a repeito de pessoas que foram contratas no
Município e estão sem trabalhar. Contudo afirma não ser justo, uma
vez que existem muitos pais de família precisando de trabalho.
Prosseguindo afirmou que o Município precisa de um Prefeito que
tenha responsabilidade para com os recursos do Município. Finalizando
frisou sobre o abastecimento de água do Município afirmando que o
Poder Público Municipal tem uma parcela de culpa. Ressaltando que
entrou nos cofres do Município a importância de cinquenta mil
reais, destinado para limpeza de barragens, no entanto as barragens
não foram limpas por questões políticas. O Vereador Ednaldo Alves
de Macedo cumprimentou o Sr. Presidente, demais Vereadores,
Vereadora e população presente. Iniciando criticou o Governo do
Estado da Bahia, questionando sobre a falta de Segurança Pública. Em
seguida fez um comentário a respeito do abastecimento de água da
embasa no Município, afirmando não concordar com a justificativa dos
representantes da embasa. Continuando colou-se a disposição do agente
de Saúde, no sentido de reivindicar o reajuste salarial. Todavia salienta
ser necessária a união dos Vereadores desta para juntos reivindicar do
Prefeito um reajuste digno. Finalizando informou a população o valor
dos recursos que este Vereador que vos fala adquiriu para o Município.
O Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro cumprimentou o Sr.
Presidente, demais Vereadores, Vereadora e população presente.
Iniciando afirmou não concordar com o reajuste de dois por cento
oferecidos pelo Poder Executivo aos agentes de saúde que prestam
serviço ao Município. Em seguida prestou solidariedade a Família
Barreto pelo falecimento de João Barreto. Continuando esclareceu para
a população Andorinhense que este Vereador que vos fala esta nesta
Casa Legislativa para falar a verdade e jamais irá fazer uso da tribuna
com intenção de crescer politicamente tentando diminuir alguém.
Todavia afirma ter falo em Sessão anterior, que o Delegado afirmou
para este Vereador que vos fala, que existem varias ocorrências
registradas no Município de Andorinha e o Capitão Peixinho disse que
a Policia Militar é
a ajuda que a Prefeitura de Andori
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insuficiente, no entanto disseram que este Vereador que vos fala estava
mentindo. No ensejo mostrou para a população um documento
assinado pelo Delegado com o timbre da Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia informando a população Andorinhense que
no ano de dois mil e dezessete foram registradas quinhentas e onze
ocorrências no Município de Andorinha e em dois mil e dezoito cento e
sessenta. Portanto isso prova que este Vereador que vos fala esta
falando a verdade. Finalizando agradece ao Deputado Bobô pela
aquisição de um Poço Artesiano para o Distrito de Sitio do Açude e
Adjacências. O Vereador Ancelmo Lino da Silva cumprimentou o Sr.
Presidente, demais Vereadores, Vereadora e população presente.
Iniciando parabenizou a população Andorinhense por se fazerem
presente nesta Casa Legislativa. Em seguida afirmou ser injusto e
irregular o reajuste de dois por cento para os servidores do Município,
principalmente para os profissionais de saúde, no ensejo pediu o
Prefeito que respeite os Trabalhadores. Finalizando afirmou que este
Vereador que vos fala esta nesta Casa para defender o povo do
Município. O Vereador Cleriston Grígorio de Araújo cumprimentou
o Sr. Presidente, demais Vereadores, Vereadora e população presente.
Iniciando explanou sobre a reunião realizada nesta casa Legislativa a
respeito do abastecimento de água da embasa em Andorinha,
salientando que a culpa é do Governador do Estado que não se
interessa em resolver os problemas do interior do Estado. Em seguida
frisou a questão do reajuste salarial dos agentes de saúde que prestam
serviço ao Município, afirmando ser um valor baixo, porém e
necessário discutir a respeito do assunto, devido as dificuldades que o
Município está passando, uma vez que o país está enfrentando uma
crise econômica. Finalizando explanou sobre o Projeto de no. 006/2018
que se encontra em tramitação nesta casa Legislativa. Passando-se
para a Ordem do Dia. o Sr. Presidente Interino encaminhou o Projeto
de Lei de no. 006/2018 para as Comissões de Justiça e Redação emitir
Parecer. A Vereadora Maria de Lurdes Gonçalves de Almeida
Presidente da referida comissão, solicitou a dispensa do Parecer.
Dispensa concedida pela Mesa Diretora. Em seguida o Sr. Presidente
Interino Presidente colocou o Projeto de Lei de n°. 0062018 e
discussão. Discutiram sobre o Projeto os Vereadores: José Vagner
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Araújo de Lavor; Agnaldo Oliveira Pinheiro, Cleriston Grígorio de
Araújo, Ednaldo Alves de Macedo, Maria de Lurdes Gonçalves de
Almeida, Ancelmo Lino da Silva, Nilton de Oliveira Matos. Após a
discursão o Projeto foi posto em votação. Projeto Aprovado com três
votos desfavoráveis do Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor;
Agnaldo Oliveira Pinheiro e Nilton de Oliveira Matos. Continuando o
Sr. Presidente Interino solicitou do 10. Secretário a fazer a leitura do
Decreto Legislativo. Foi lido: Decreto Legislativo de n°. Decreto
Legislativo n°. 004/2018, que que Aprova o Projeto de Lei n°.
006/2018, que autoriza o Executivo a celebrar Contrato de Concessão
de Direito Real de Uso, tendo por objeto imóvel integrante do acervo
Municipal, junto a central das Associações da Agricultura Familiar do
Município de Andorinha, do Território Piemonte Norte do Itapicuru e
dos Municípios de Itiúba, Monte Santo e Uauá, na forma que indica o
referido Projeto. Na continuidade o Sr. Presidente Interino voltou a
franquear a palavra aos Senhores Vereadores para discutirem a respeito
de vossas Indicações fez uso da palavra os Vereador José Vagner
Araújo de Lavor. 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 dezenove horas e nove minutos,
marcando a próxima Sessão para o dia trinta de maio do corrente ano,
as quinze horas o que do ocorrido foi lavrada a presente Ata que vai
devidamente assinada.
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