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ATA DA SEGUNDA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ANDORINHA 
ESTADO DA BAHIA EM 15 DE 
FEVEREIRO DE 2018 

Às dezoito horas e quarenta e quatro 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. 

o 	Presidente solicitou do 2°. Secretário que fizesse a chamada dos 
Senhores Vereadores, verificando-se as presenças de: AGNALDO 
OLIVEIRA PINHEIRO; ANCELMO UNO DA SILVA; 
CLEIUSTON 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 1)E 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 com a ratificação 
no pronunciamento do Vereador José Vagner Araújo de Lavor, 
onde se lê, questionou a respeito da falta de reajuste salarial dos 
agentes Municipal de Saúde. Leia-se falta de repasse de Incentivo 
Adicion1 Financeiro obrigatório, que entrou na conta do 
Município em quatorze de dezembro de dois mil dezessetes. 
Passando-se para o Expediente do Dia, o Sr. Presidente solicitou 
do l'. Secretário a fazer a leitura das matérias em tramitação. Foi 
lido: Oficio de n°. 011/2018 do Gab. do Prefeito Municipal; 
Requerimento de n°.00112018 do Gab. do Vereador Ancelmo Lino 
da Silva; Indicações de n°s. 001 e 002/2018 do Gab. do Vereador 
Ancelmo Lino da Silva; Indicações de n°s. 004, 005 e 006018 do 
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Gab. dos Vereadores José Vagner Araújo de Lavor e Agnaldo 
Oliveira Pinheiro. Acabada a leitura das matérias o Sr. Presidente 
franqueou a palavras aos Senhores Vereadores para assuntos 
diversos na pauta do dia. O Vereador Edinaldo Alves de Macedo 
cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por esta nesta Casa. 
Iniciando afirmou está insatisfeito com a central de regulação do 
Município. Contudo afirma ser necessário a união dos Vereadores 
desta Casa, no sentido resolver o Problema. Em seguida 
questionoir a respeito do carro que presta serviço a Saúde do 
Município o qual quebra constantemente. Continuando informou 
que através do Deputado Roberto Carlos conseguiu dois Poços 
artesianos as para as Fazendas Algodões e Alto da Roça. 
Finalizando salientou que os Vereadores estão nesta casa 
trabalhando em prol do Município. O Vereador Anselmo Lino da 
Silva cumprimentou o Sr. Presidente demais Vereadores e 
população presente. Iniciando explanou a respeito da regulação 
salientando ser necessário a união dos Poderes Executivo e 
Legislativo para resolver o problema. No ensejo pediu edis, que 
conversem com os Deputado para que as devidas providencias 
sejam tomadas. Continuando enfatizou que o Município de 
Andorinha está ficando para traz. Finalizando pediu o povo de 
Andorinha que acorde e ajude os Vereadores lutar pelo um hospital 
de pequeno porte. O Vereador José Vagner Araújo de Lavor 
cumprimentou o Sr. Presidente, demais Vereadores e população 
presente. Iniciando saudou os colegas de partido do PC do B de 
Andorinha. Em seguida parabenizou o Vereador Ancelmo pelo 
Requerimento. Continuando questionou sobre o valor de trinta e 
cinco mil reais, pago a uma banda de forró para se apresentar no 
carnaval de Andorinha. Contudo afirma ser uma falta de 
responsabilidade da gestão para com os recursos públicos. Na 
continuidade salientou a respeito da reunião do (FDLIS) 
questionando, que apenas uma Secretaria se fez presente. Todavia 
afirma que o Governo Municipal não dar importância para o 
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associativismo. Finalizando afirmou ter feito dois ofícios para 
Secretaria de Meio Ambiente cobrando resposta dos oficios de n°. 
057 e 063/2017, ressaltando que de acordo o Art. 62 da Lei 
Orgânica do Município o Gestor tem quinze dias para a responder 
os referidos ofícios. O Vereador Edilson Bento da Silva 
cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, 
funcionários desta Casa, e população presente. Iniciando fez um 
comentário a respeito da Regulação, no ensejo parabenizando o 
Nobre Vereador Ancelmo Lino da Silva pelo Requerimento. Em 
seguida agradeceu a Deus pelas chuvas que vem caindo no 
Município. Continuando parabenizou o Prefeito por esta 

o executando a obra de pavimentação da Rua da Escola São José, no 
Bairro Vila Peixe. Na continuidade explanou sobre a necessidade 
de construir uma Rodoviária, no sentido dar um melhor conforto 
as pessoas que precisam se deslocarem para outras cidades. 
Finalizando questionou a respeito da quantidade de animais soltos 
na BA220 que liga os Município de Andorinha e Senhor do 
Bonfim. No ensejo questionou também sobre a quantidade de 
cachorros soltos nas ruas da cidade. O Vereador Nilton de 
Oliveira Matos cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores 
Vereadores, funcionários desta Casa e população Andorinhense. 
Iniciando pediu a população de Andorinha que acompanhe os 

o trabalhos desta Casa Legislativa. Em seguida parabenizou o 
Vereador Ancelmo pelo Requerimento, no ensejo salientou ser 
necessário a união dos Poderes Executivo e Legislativo, no sentido 
de resolver o problema da regulação. Continuando pediu a 
Secretaria Municipal de Saúde que tenha mais respeito para com 
os pacientes do Município. Na continuidade endossou as palavras 
do Nobre Vereador José Vagner com relação aos gastos 
Exorbitantes para a realização do carnaval de Andorinha. 
Prosseguindo questionou sobre o descaso para com a Saúde do 
Município. Dando prosseguimento questionou também a respeito 
do abandono em que se encon 'o Bairro Vila Peixe, inclusive a 
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Quadra Poliesportiva. Finalizando afirmou que Andorinha só teve 
Prefeito em dois mil e dezesseis, quando a Vice-Prefeita 
Dourineide de Souza Conceição assumiu o Município durante 
quatro meses. O Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro 
cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, 
funcionários desta Casa, e população presente. Iniciando 
demostrou indignação sobre a questão da regulação, no ensejo 
parabenizou o Nobre Vereador Ancelmo Lino, pelo Requerimento 
e endossou as palavras do Nobre Vereador Ednaldo Alves de 
Macedo com relação a Regulação. Em seguida parabenizou o Sr. 
Presidente por esta conduzindo muito bem os trabalhos desta Casa 
Legislativa. Continuando salientou ter encaminhado um oficio 
desde do ano passado para a Secretaria Municipal de Infraestrura 
solicitando providência a respeito da rede de esgoto do Povoado 
de Medrado. Na continuidade frisou sobre a questão do Carnaval, 
questionando o valor exorbitante, pago para uma Banda de Forró 
se apresentar em pleno Carnaval. Prosseguindo explanou a 
respeito do CFEM do Município de Andorinha, afirmando ser um 
valor significativo que daria para pavimentar quase toda cidade. 
Dando prosseguimento interrogou onde está sendo aplicado o 
dinheiro. Uma vez que carros da Saúde quebram constantemente, 
nenhum melhoramento foi feito na Creche do Bairro Vila Peixe. 
Finalizando esclareceu para a população que o CFEM, deve ser 
aplicado em Projetos que revertam benefícios a comunidade local, 
ou seja, em melhoria da infraestrutura da qualidade ambiental, 
saúde e educação. O Sr. Presidente cumprimentou os Senhores 
Vereadores, funcionários desta Casa e população presente. 
Iniciando justificou a ausência da Vereadora Maria de Lurdes 
Gonçalves de Almeida. Em seguida dirigiu suas palavras ao nobre 
Vereador Cleriston Grígorio Líder do Gestor Municipal nesta Casa 
Legislativa, pedindo que converse com Prefeito para responder os 
ofícios dos Vereadores, por questão de respeito a esta Casa 
Legislativa. Continuando . . senizou o Nobre Vereador Ednaldo 
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Alves de Macedo, pela conquista dos poços artesianos. Na 
continuidade sugeriu o Nobre Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro 
para que marque uma reunião com o Diretor da Ferbasa, para 
solicitarmos a abertura de poços artesianos no Município, no 
sentido de amenizar a seca. Prosseguindo parabenizou o Nobre 
Vereador Ancelmo Lino pelo Requerimento. Finalizando sugeriu 
que seja marcado uma reunião com o Prefeito de Senhor do 
Bonfim, Secretário Municipal de Saúde Pablo Campos, para 
discutir sobre a questão da pactuação. Passando-se para a Ordem 
do Dia. O Sr. Presidente colocou o Requerimento de no. 001/2018, 
em discursão. O Requerimento foi discutido pelos os Vereadores: 
Ednaldo Alves de Macedo, Ancelmo Lino da Silva, José Vagner 
Araújo de Lavor. Agnaldo Oliveira Pinheiro, Cleriston Grígorio e 
pelo Sr. Presidente. Após a discussão o Requerimento foi posto em 
votação. O Requerimento de n°.001/2018 foi Aprovado por 
Unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente voltou a franquear a 
palavra aos Senhores Vereadores para discutirem a respeito de 
vossas Indicações fizeram uso da palavra os Vereadores: Ancelmo 
Lino da Silva, 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 trinta e dois 
minutos, marcando a próxima Sessão para o dia vinte e dois de 
fevereiro do corrente ano, o que do ocorrido foi lavrada a presente 
Ata que vai devidamente assinada. 
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