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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO
ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ANDORINHA
ESTADO DA BAHIA EM 26 DE
JULHO DE 2018.
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Às dezoito horas e quarenta e dois 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;
CLERISTON GREGÓRIO DE ARAUJO; EDILSON BENTO
DA SILVA; EDNALDO ALVES DE MACEDO; JOSÉ
VAGENR ARAÚJO DE LAVOR; MARIA DE LURDES
GONÇALVES DE ALMEIDA MAR1NALDO DE SOUZA
OLIVEIRA e NTLTON 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 no. 023/ 2018 do Gab. do Vereador Agnaldo
Oliveira Pinheiro; Indicação de n°. 004/2018 do Gab. do Vereador
Ancelmo Lino da Silva; Indicações de n°s. 038 e 039/ 2018 do Gab
do Vereador José Vagner Araújo de Lavor; Indicação de n°s. 007/
2018 do Gab. dos Vereadores: Ednaldo Alves de Macedo e
Ancelmo Lino da Silva; Indicação de n°. 040/ 2018 do Gab dos
Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor; Agnaldo Oliveira
Pinheiro; Ancelmo Lino da Silva e Ednaldo Alves de Macedo;
Requerimento de n°. 017/2018 de autoria dos Vereadores: José
Vagner Araújo de Lavor; Agnaldo Oliveira Pinheiro; Ancelmo
Lino da Silva e Ednaldo Alves de Macedo; Convite da Associação
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da Agricultura Familiar de Andorinha; Convite do conselho
Municipal de Segurança Pública de Andorinha; Ofícios de nos. 087
e 088/2018 do Gab. do Prefeito Municipal; Mensagens aos
Projetos de Lei de nos. 012 e 013/2018; Projetos de Lei de nos. 012
e 013/2018; Parecer de n°. 05/2018 da Comissão de Finanças
Favorável ao Projeto de Lei de no. 011/2018; Parecer de n°.
01/2018 da Comissão de Educação e Cultura Favorável ao Projeto
de Lei de n°. 01 1/2018; Emenda Modificativa de n°. 02 ao Projeto
de Lei de n°. 011/2018. Acabada a leitura das matérias o Sr.
Presidente franqueou a palavras aos Senhores Vereadores para
assuntos diversos na pauta do dia. O Vereador Agnaldo Oliveira
Pinheiro cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores,
Vereadora, funcionários desta Casa, e população presente.
Iniciando fez um apelo a administração Municipal, pedindo que
seja feito a reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro Vila Peixe.
Em seguida pediu também que seja instalado brinquedos na Praça
de Eventos para as crianças se divertirem nos finais de semana.
Finalizando explanou a respeito do Projeto de n°. 011/2018,
salientando que o referido Projeto era para ter sido votado desde
dois mil e dezessete. Contudo afirma que se o concurso não for
realizado até janeiro o Prefeito poderá ser indiciado por
improbidade administrativa. O Vereador Ednaldo Alves de
Macedo cumprimentou o Sr. Presidente, demais Vereadores,
Vereadora e população presente. Iniciando agradeceu a presença
do jornalista Ivan Silva. Em seguida explanou sobre a
desorganização dos donos de transportes que transportam
passageiros para outros Municípios, questionando que os mesmos
não têm horário definidos causando transtorno as pessoas que
necessitam dos referidos transportes. Todavia afirma que o
Prefeito deve fazer uma reunião com os proprietários dos referidos
transportes e determinar o horário de cada um, no sentido de evitar
sérios problemas. Continuando cobrou do Secretário Municipal de
Saúde a instalação de um gerador no posto de Saúde da sede do
Município. Na continuidade frisou a respeito da superlotação dos
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transportes escolar do Município. Todavia afirma que as devidas
providências devem ser tomadas no sentido de evitar acidente.
Finalizando esclareceu que este Vereador que vos não está
afrontando o Prefeito, simplesmente está exercendo a função do
Vereador que é fiscalizar e defender os interesses do povo, O
Vereador José Vagner Araújo de Lavor cumprimentou o Sr.
Presidente, demais Vereadores, Vereadora e população presente.
Iniciando fez um comentário sobre a falta de Segurança Pública no
Município, relembrando que esta Casa Aprovou um Requerimento
solicitando que o Prefeito enviasse para esta Casa o Projeto de Lei
para a criação da Guarda Municipal. Em seguida enfatizou que
tanto este Vereador que vos fala, quanto o Nobre Vereador
Agnaldo Oliveira Pinheiro estão sendo vítimas da violência neste
Município, uma vez que os Carros pertencente a ambos foram
amassados, inclusive o Carro do Nobre Vereador Agnaldo Oliveira
Pinheiro além de ser amassado estouraram o Para-brisa. Com a
permissão da palavra o Nobre Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro
afirmou que seu carro já apedrejado pela segunda vez. O Vereador
José Vagner Araújo de Lavor continuando com a palavra informou
que esteve no Ministério Público pedindo orientações ao Promotor
de Justiça Rui Sanches, referente ao Projeto de n°.01 1/2018.
Encerrando suas palavras enfatizou que o Município precisa fazer
menos propaganda, com relação a Saúde Pública, ressaltando que
o Município foi notificado pelo Ministério da Saúde por não está
cumprindo com as metas de vacinação contra poliomielite. No
ensejo informou que a Copa Rural está sendo realizada, com o
apoio do Deputado Bobo. Ressaltando que os Vereadores
Ancelmo Lino e Ednaldo de Macedo estão tentando junto a este
Vereador que vos fala e ao Nobre Vereador Agnaldo Oliveira
Pinheiro revitalizar o esporte do Município de Andorinha que esta
abandonado por esta Gestão descomprometida. O Vereador
Ancelmo Lino da Silva cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores
Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa, e população
presente. Iniciando reafirmou ter questionado em seu
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pronunciamento na Sessão anterior, sobre a superlotação dos
transportes escolar, principalmente na região de Serra Branca e
adjacências. Em seguida afirmou que este Vereador que vos fala
está nesta Casa para cumprir com sua obrigação. Finalizando pediu
ao Secretário Municipal de Saúde que instale o Gerador na UBS
da sede com a máxima urgência. O Vereador Maria de Lurdes
Gonçalves de Almeida cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores
Vereadores, funcionários desta Casa e população presente.
Iniciando agradeceu a presença do radialista Ivan Silva. Em
seguida demostrou contentamento para com a administração do
Prefeito Renato Brandão de Oliveira pela recuperação das estradas
vicinais do Município. Continuando agradeceu o Prefeito pelo
início da construção do abrigo da Fazenda Carancudo. Finalizando
enfatizou que os recursos públicos Federais e Estaduais são
poucos, portanto é difícil administrar o Município, ou seja, é
impossível um Gestor administrar cem por cento. O Vereador
Cleriston Grígorio de Araújo cumprimentou o Sr. Presidente,
Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa e
população Andorinhense. Iniciando agradeceu a presença do
radialista Ivan Silva. Em seguida dirigiu suas palavras ao Nobre
Vereador Ednaldo Alves de Macedo, afirmando que a denúncia
feita por Vossa Excelência com relação ao Motorista do transporte
escolar é verídica, porém houve um mal-entendido, uma vez que,
o motorista se sentiu mal e passou ônibus para seu tio que também
é motorista habilitado. Continuando dirigiu suas palavras ao Nobre
Vereador José Vagner Araújo de Lavor afirmando que o para-brisa
do carro deste Vereador que voos fala também foi quebraram. Com
relação ao que o Nobre Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro
dissera em seu pronunciamento a respeito da Quadra Poliesportiva
do Bairro Vila Peixe, sugeriu ao Nobre Vereador pedir ao Bobo
para colocar uma Emenda destinada a reforma da referida Quadra.
Na continuidade afirmou que estadas vicinais do Município estão
sendo bem patroladas. Finalizando afirmou que o Município não
fez a Copa Rural, porém patrocinou os Campeonatos regionais. Na
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oportunidade afirmou que a Saúde de Andorinha é a melhor da
região, uma vez que disponibiliza de médicos diariamente e casa
de apoio aos pacientes em Salvador e Juazeiro. O Vereador
Edilson Bento da Silva cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores
Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa e população
Andorinhense. Iniciando agradeceu a presença do radialista Ivan
Silva. Em seguida fez um comentário a respeito dos avanços na
administração pública Municipal. Continuando agradeceu o
Secretário Municipal de Infraestrutura pela iluminação pública das
Fazendas Ipueira dos Negros, Mandi e adjacências. Na
continuidade endossou as palavras do Nobre Vereador Cleriston
Grígorio com relação a saúde do Município de Andorinha.
Prosseguindo salientou que graças aos esforços do Prefeito, VicePrefeito e Secretário Municipal de Saúde, o Município recebeu
mais uma ambulância. Dando prosseguimento frisou sobre a
questão a seca que está iniciando no Município. Finalizando
explanou a respeito do descaso da Coelba para com os Munícipes
de Andorinha. No ensejo informou que através de uma indicação
deste Vereador que vos fala, os agentes dos correios já estão
prestando serviço à população nos Distritos de Sitio do Açude e
Tanquinho do Poço. O Sr. Presidente cumprimentou os Senhores
Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa, população
presente e agradeceu a presença de todos. Inicialmente agradeceu
a presença do radialista Ivan Silva. Em seguida dirigiu suas
palavras aos Vereadores: José Vagner e Agnaldo Oliveira
Pinheiro, salientando ser necessário registrar queixa na Delegacia
a respeito da agressão contra os veículos de Vossas Excelências,
para que os fatos sejam esclarecidos. Continuando informou que a
estrutura do Camarote foi paga pelo Município, como também os
salgados. Todavia afirma que as bebidas foram pagas pelos
consumidores. Encerrando suas palavras esclareceu para os
Senhores Vereadores e População Andorinhense que o Projeto de
Lei de no. 011/2018, que encontra-se em tramitação nesta Casa
Legislativa, foi iniciativa do Ministério Público. Passando-se
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para a Ordem do Dia. O Sr. Presidente encaminhou o Projeto de
Lei de no. 012/2018 para a Comissão de Finanças emitir Parecer na
próxima Sessão. Encaminhou também o Projeto de Lei de no.
013/2018 para as Comissões de Justiça e Redação e Educação
emitirem Parecer na próxima Sessão. Em seguida o Sr. Presidente
colocou a Emenda Modificativa W. 02/2018 em discussão. A
emenda foi discutida pelos os Vereadores: José Vagner Araújo de
Lavor; Agnaldo Oliveira Pinheiro. Após a discursão a Emenda foi
posta em Votação. Emenda Reprovada com cinco votos
desfavoráveis. Continuando o Sr. Presidente colocou o Projeto de
Lei de n°. 011/2018 em discussão. O Projeto foi discutido pelos
Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor; Agnaldo Oliveira
Pinheiro e Marinaldo de Souza Oliveira. Após a discussão o
Projeto foi posto em votação. Projeto Aprovado com seis votos
Favoráveis e dois votos desafáveis dos Vereadores: José Vagner
Araújo de Lavor e Agnaldo Oliveira Pinheiro. Na continuidade o
Sr. Presidente colocou o Requerimento de W. 017/2018 de
autoria dos Vereadores José Vagner e Agnaldo Oliveira Pinheiro
em discussão. O Requerimento foi discutido pelos Vereadores:
José Vagner Araújo de Lavor; Agnaldo Oliveira Pinheiro; Ednaldo
Alves de Macedo; Nilton de Oliveira Matos; Maria de Lurdes
Gonçalves de Almeida; Cleriston Grígorio de Araújo; Ancelmo
Lino da Silva e Marinaldo de Souza Oliveira. Após a discussão o
Requerimento foi posto em votação. Requerimento Reprovado
com cinco votos desfavoráveis. Prosseguindo o Sr. Presidente
solicitou do 1° Secretário a fazer a leitura dos Decretos Legislativo.
Foi lido Decreto Legislativo de n°. 010/2018, que aprova o Projeto
de Lei de n°. 011/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal
a contratar temporariamente por meio de processo seletivo
simplificado, em caráter emergencial de profissionais na área de
saúde. 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 cinquenta
minutos, marcando a próxima Sessão para o dia dois de agosto do
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corrente ano, o que do ocorrido foi lavrada a presente Ata que vai
devidamente assinada
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