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ATA DA OITAVA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ANDORINHA 
ESTADO DA BAHIA EM 19 DE 
ABRIL DE 2018. 

Às dezoito horas e trinta e três 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 

o OLIVEIRA PINHEIRO; ANCELMO LINO 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 e NELTON 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 10.  Secretário a fazer a leitura das matérias em tramitação. Foi 

o lido: Indicação de no. 003 /2018 do Gab. do Vereador Ednaldo 
Alves de Macedo Indicações de n°.s 020, 021/2018 do Gab. dos 
Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor e Agnaldo Oliveira 
Pinheiro; Indicação de n°.019/2018 do Gab. dos Vereadores: 
Agnaldo Oliveira 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 José Vagner Araújo de Lavor 
cumprimentou o Sr. Presidente, demais Vereadores, Vereadora, 
seu irmão e população presente. Iniciando afirmou ter sido 
surpreendido com calunia feita pelo Radialista Augusto Gomes da 
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Rádio Rainha FM de Senhor do Bonfim, o qual tentou denegrir a 
imagem deste Vereador que vos fala. Em seguida leu uma nota de 
repudio. Continuando mostrou para a população presente certidões 
emitidas pelo Conselho Tutelar de Andorinha e pelo Juizado de 
Menores da Comarca de Senhor do Bonfim as quais esclarece que 
não consta nenhuma denúncia contra a este Vereador que vos fala. 
Finalizando informou que a vigência do convenio para limpeza de 
aguadas no Município expirou. Ressaltando ser inadmissível que 
o dinheiro esteja disponível na conta do Município, no entanto as 
aguadas continuam necessitando de limpeza. O Vereador 
Ancelmo Lino da Silva cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores 
Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa, e população 

o presente. Iniciando prestou solidariedade ao Nobre Vereador José 
Vagner Araújo de Lavor lamentando a falta de caráter das pessoas 
que tentaram denigre vossa imagem. Em seguida informou ter 
visitado algumas localidades do Município em companhia do 
Nobre Vereador Ednaldo Alves de Macedo. Todavia salienta que 
as coisas estão andando bem inclusive na Creche do Bairro Vila 
Peixe. Continuando enfatizou que está faltando Médico no 
povoado de Medrado, no ensejo, fez uma Indicação verbal pedindo 
o Prefeito e Secretário Municipal de Saúde que providencie 
Medico para o referido povoado o rápido possível. Na 
continuidade enfatizou ser necessário fazer o patrolamento das 
estradas que liga Medrado Várzea do Mateus e Baraúna. 
Encerrando suas palavras pediu ao Prefeito Municipal que atenda 
o Requerimento do Vereador Ednaldo Alves de Macedo aprovado 
por esta Casa Legislativa, solicitando a comprar de um Gerador 
para a UBS da sede do Município. O Vereador Maria de Lurdes 
Gonçalves de Almeida cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores 
Vereadores, funcionários desta Casa, e população presente. 
Iniciando dirigiu suas palavras ao Nobre Vereador José Vagner 
Araújo de Lavor salientando que infelizmente existe pessoas 
maldosas. No ensejo relatou que está Vereadora que vos fala já foi 
caluniada várias vezes quan.' . ae ulher do Ex-Prefeito. Portanto 



sabe o que Vossa Excelência está se sentindo. Contudo afirma que 
isso não vai lhe prejudicar Vossa Excelências politicamente, uma 
vez que o povo de Andorinha lhe conhece e sabe de sua índole. Em 
seguida informou ter participado da reunião do (FDLIS), onde foi 
discutido sobre o abastecimento de água no Município. 
Finalizando pediu a união dos Edis, no sentido de conscientizar a 
população sobre a falta de água no Município. Ressaltando que 
esta Casa já solicitou do Governador do Estado água do Rio São 
Francisco, mas infelizmente o Município será abastecido com a 
água do Açude da IT. O Vereador Nilton de Oliveira Matos 
cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, 
funcionários desta Casa, e população presente. Iniciando dirigiu 

o suas palavras ao Nobre Vereador José Vagner Araújo de Lavor, 
salientando que Vossa Excelências não é o primeiro nem será o 
ultimo a ser caluniado. Uma vez que Vossa Excelências tem 
conhecimento do que aconteceu com esse Vereador que vos fala 
na gestão anterior. Contudo afirma que este tipo de calunia só nos 
fortalece. Em seguida criticou a administração Municipal, 
principalmente com relação a saúde pública do Município, 
questionando que os moradores da região de Riacho Seco estão 
sofrendo com a falta de transporte para os pacientes, como também 
sobre a questão de marcação de exames rotineiros. Continuando 
explanou a respeito da falta de segurança pública do Município, 

o enfatizando ser necessário a união dos Edis, para juntos discutir 
sobre o referido assunto, no sentido de tomar as devidas 
providências. Na continuidade salientou está triste com forma de 
agir do grupo político gestor. Ressaltando ter ouvido na Sessão 
anterior vários elogios direcionados ao Ex-prefeito pela aprovação 
das Contas pelo TCM, no entanto em momento algum citaram o 
nome da Vice-Prefeita que se dedicou ao Município durante os 
quatros anos. Prosseguindo parabenizou os Vereadores Ancelmo 
Lino da Silva e Ednaldo Alves de Macedo por terem fiscalizado o 
Município. Todavia salienta que se a Creche do Bairro Vila Peixe 
está funcionando bem foi por causa da visita deste Vereador que 



vos fala. Por conseguinte, afirma que este Vereador que vos fala 
não precisa usar a Tribuna desta Casa para mentir, pois só fala o 
que tem certeza. Finalizando dirigiu suas ao Nobre Vereador 
Edilson Bento da Silva, salientando que a população de Tanquinho 
do Poço, continua reclamando do ônibus, relembrando que Vossa 
Excelência dissera em seu pronunciamento na Sessão anterior, que 
o referido ônibus tinha sido revisado. Na oportunidade pediu ao 
Líder do Governo Municipal que explique sobre a questão das 
maquinas do Município estarem paradas. O Vereador Edilson 
Bento da Silva cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores 
Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa e população 
Andorinhense. Iniciando desejou boas vindas ao seu Primo Sr. 

o Eganaldo presente nesta Casa. Em seguida informou ter visitado o 
Bairro Vila Peixe, afirmando estar satisfeito com a pavimentação 
da Rua da Escola São José. Continuando informou também que 
esteve no Povoado de Medrado e presenciou que alguns moradores 
não colaboram com o embelezamento do referido Povoado, uma 
vez que deixam peças de carros nas ruas. Na continuidade frisou a 
respeito da pavimentação da avenida do referido povoado, como 
também das ruas. Prosseguindo informou que foi feito a licitação 
para construção da estrada que do Bairro Vila Peixe as 
comunidades de Jabuticaba e Sitio do Açude. Dando 
prosseguimento dirigiu suas palavras ao Nobre Vereador Nilton de 

o Oliveira Matos reafirmando que o ônibus que Vossa Excelência se 
referiu esteve na oficina em senhor do Bonfim fazendo revisão. 
Finalizando informou que dentro em breve Tanquinho do Poço e 
Sitio do Açude terão agentes dos correios. Na oportunidade 
afirmou está indignado com a atitude da pessoa que tentou denegrir 
a imagem do Nobre Vereador José Vagner Araujo de Lavor. O 
Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro cumprimentou o Sr. 
Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários desta 
Casa, e população presente. Iniciando informou que o Sr. Cildenor 
Presidente do PC do B de Andorinha, junto ao Nobre Vereador 
José Vagner Araujo de Lavor conseguiram para o Distrito de Sitio 
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do Açude um poço artesiano no valor de cento e cinquenta mil 
reais através do Deputado Bobó. Em seguida gradeceu o empenho 
Deputado na conclusão da obra da Guarda de Jabuticaba. 
Continuando informou que foi entregue mais de vinte uniformes 
através da Companhia AND'ART, Deputado Bobó e Sudesb. Na 
continuidade dirigiu suas palavras ao Nobre Vereador Cleriston 
Grígorio de Araújo Líder do Governo Municipal, sugerindo que 
converse com o Prefeito, para solicitar sinal de Celular para o 
povoado de Medrado. Prosseguindo fez um aleta aos colegas 
Vereadores com relação ao Projeto de Lei de n°. 003/2018, que 
esta em tramitação nesta Casa. Encerrando suas palavras 
demostrou indignação com relação a calunia feita ao nobre 

o Vereador José Vagner Araújo de Lavor, salientando ser lamentável 
que exista pessoas sem caráter. Todavia afirma que o locutor 
cometeu um crime, portanto deve ser processado. O Vereador 
Ednaldo Alves de Macedo cumprimentou o Sr. Presidente, 
demais Vereadores, Vereadora e população presente. Iniciando 
prestou solidariedade ao Nobre Vereador José Vagner Araújo de 
Lavor e colocou-se à disposição do Nobre Vereador for necessário, 
para punir a pessoa que tentou denegri vossa imagem. Todavia 
afirma está indagando com a falta de Caráter de pessoas maldosas. 
Em seguida salientou que infelizmente todos os Vereadores desta 
Casa estão expostos a passar por esse tipo de situação. 

o Continuando informou ter feito uma visita em alguns órgãos 
Públicos do Município e está contente, em saber que o posto de 
Saúde de Morro Branco esta funcionando com Médicos, 
Enfermeiro, equipe da Saúde da Família e agentes comunitários. 
No ensejo parabenizou o Prefeito Municipal e o Secretário 
Municipal de Saúde, pela atenção para com a saúde dos Munícipes. 
Na continuidade pediu o apoio do Sr. Presidente, no sentido de 
solicitar do Prefeito Municipal que seja criado no Município uma 
unidade do CAPS Centro de Atenção Psicossocial de referência e 
tratamento para pessoas com sofrimento psíquico. Prosseguindo 
frisou a respeito Casa Lotérica agradecendo pelo retorno do 



funcionamento, porém gostaria que o gerente da Caixa 
Econômica de Senhor do Bonfim comparecesse nesta Casa para 
prestar esclarecimentos a população. Encerrando suas palavras 
pediu o Sr. Prefeito que através da Secretaria Municipal de Saúde 
providencie a compra de um gerador para a UBS da Sede do 
Município. O Sr. Presidente cumprimentou os Senhores 
Vereadores, funcionários desta Casa e população presente, 
agradeceu a presença de todos. Inicialmente prestou solidariedade 
ao Nobre Vereador José Vagner Araújo de Lavor, lamentando o 
acontecido, no ensejo salientou ser inadmissível que os homens 
públicos sejam vitimas de calunias. Todavia afirma que Vossa 
Excelência é um homem de boa índole, portanto siga em frente 

o com vosso trabalho, uma vez que Vossa Excelência tem 
contribuindo muito com o Município, principalmente com relação 
a nossas crianças e adolescentes. Na oportunidade disponibilizou 
o Jurídico desta Casa caso Vossa Excelência precise. Em seguida 
dirigiu suas palavras ao Nobre Vereador Ednaldo Alves de 
Macedo, salientando que irá tentar trazer o Gerente da Caixa 
Econômica de Senhor do Bonfim nesta Casa para prestar 
esclarecimentos a população. Continuando informou que esteve 
em Salvador em algumas Secretarias do Estado solicitando 
diversas obras para o Município, entre elas a recuperação do 
Campo de pouso, asfalto do Anel Viário e Segurança Pública para 
Município. Na continuidade pediu o apoio dos edis 
antecipadamente na Aprovação do Projeto que denominará o Anel 
Viário, como Dr. Carlos Humberto de Miranda Pereira Mello. 
Encerrando suas palavras colocou-se à disposição dos vereadores 
desta Casa no que for necessário para o desenvolvimento do 
Município. 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, Agnaldo Oliveira Pinheiro. Ednaldo Alves de Macedo, 
Como ninguém mais quis fazer uso da palavra o Sr. Presidente 
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agradeceu a presença de todos, deu por encerrado os trabalhos em 
NOME DE DEUS às vinte horas e trinta e seis minutos, marcando 
a próxima Sessão para o dia vinte e seis de abril do corrente ano, o 
que do ocorrido foi lavrada a presente Ata que vai devidamente 
assinada 

Ik 

PRESIDENTE: 	 
VICE-PRESIDENTE: 

l o SECRETÁRIO: 
20 SECRETÁRIO: 

o 


