
ATA DA DÉCIMA NONA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 
ANDORINHA ESTADO DA 
BAHIA EM 03 DE AGOSTO 
DE 2017 

Às dezoito horas e trinta e seis 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. Presidente 

o solicitou 20. Secretário que fizesse a chamada dos Senhores 
Vereadores, verificando-se as presenças de: AGNALDO 
OLIVEIRA PINHEIRO; ANCELMO UNO DA SILVA; 

O CLERISTON GREGO.  RIO DE ARAUJO; EDILSON BENTO DA 
SILVA; EDNALDO ALVES DE MACEDO, JOSÉ VAGENR 
ARAÚJO DE LAVOR; MARTA DE LURDES GONÇALVES DE 
ALMEIDA; MARTNALDO 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: Parecer de no. 
05/2017 da Comissão de Educação e Cultura Favorável ao Projeto 
de n°. 007/2017; Parecer de n°. 06/2017 da Comissão de Educação 
e Cultura Favorável ao Projeto de Lei do Legislativo de n°. 
005/2017; Parecer de n. 06/2017 da Comissão de Justiça e 
Redação Favorável ao Projeto de Lei de n°. 007/2017; Parecer de 
no. 07/2017 da Comissão de Justiça e Redação Favorável ao Projeto 
de Lei de n°. 005/2017; Parecer de n°. 08/2017 da Comissão de 
Justiça e Redação Desfavorável ao Projeto de Lei do Legislativo de 
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no. 06/2017; Indicação de n°. 016/2017 do Gab. da Vereadora 
Maria de Lurdes Gonçalves de Almeida e do Vereador Cleriston 
Grigório de Araújo; Requerimento de n'.19/2017 de autoria dos 
Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor; Agnaldo Oliveira 
Pinheiro e Nilton de Oliveira Matos; Requerimento de n°. 18/2017 
de autoria dos Vereadores: Edilson Bento da Silva e Ednaldo Alves 
de Macedo; Projeto de Lei do Legislativo de n°. 017/2017 de 
autoria dos Vereadores: Agnaldo Oliveira Pinheiro e José Vagner 
Araújo de Lavor; Indicação de n°. 032/2017 do Gab. do Vereador 
Agnaldo Oliveira Pinheiro; Indicações de n°s. 050 051e 52/2017 do 

O Gab do Vereador 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 
Nilton de Oliveira Matos cumprimentou o Sr. Presidente, 
Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa, e 
população presente, em especial os professores que estão 
aguardando ansiosos pela a aprovação do Projeto de n°. 007/2017. 
Iniciando justificou sua ausência na Sessão anterior. Em seguida 
salientou ter ficado decepcionado com a atitude alguns Vereadores 
desta Casa que dizem defender os interesses do povo, no entanto 
Reprovaram o Requerimento de n°. 16/217 de autoria dos 
Vereadores: José Vagner e Agnaldo Oliveira Pinheiro. Todavia 
esclarece que os Munícipes estão sofrendo com a falta de 

O Segurança pública no Município. Continuando afirmou esta triste 
com os Vereadores: Edilson Bento da Silva e Ancelmo Lino da 
Silva por terem votando contra o Requerimento de d. 17/2017. Na 
continuidade criticou a administração Municipal pelo abandono em 
que se encontra o Bairro Vila Peixe, no ensejo questionou que as 
crianças da Creche estão comendo arroz com salsicha e tomando 
banho frio por falta de chuveiro quente. Ressaltando que as 11:30 
os Professores se ausentam e as crianças ficam -m Professor. 
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Prosseguindo enfatizou que os alunos da Zona Rural do Município 
estão sem conseguir se deslocar para a Sede do Município por fata 
de patrolamento das estradas vicinais. Dando prosseguimento 
explanou a respeito do descaso da Praça da Feira Livre. 
Finalizando afirmou que irá na Promotoria Pública fazer uma 
denuncia pelo não cumprimento do Requerimento de n°.03/2017 
aprovado por esta Casa, na oportunidade pediu o apoio dos Edis, no 
sentido fiscalizar a casa de apoio aos Munícipes em Salvador. O 
Vereador Edilson Bento da Silva cumprimentou o Sr. Presidente, 
Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa, e 

O população presente. Iniciando destacou a presença dos Professores. 
Em seguida enfatizou que em visita ao Bairro Vila Peixe, em 

O 
companhia do Prefeito, Secretário Municipal de Infraestrutura e 
colegas Vereadores, presenciou diversas irregularidades entre elas 
esgoto a céu aberto. Todavia afirma que o Prefeito preocupado com 
a situação pediu ao Secretário de Municipal de Estrutura que se 
reúna com o engenheiro do Município, no sentido de iniciar as 
obras no referido Bairro o mais rápido possível. Continuando 
informou que o Município através da Secretaria Municipal de 
Saúde convocou sete agentes de saúde, no ensejo enfatizou que 

O alguns agentes de saúde deixam a desejar. Contudo afirma ter 
conversado com algumas pessoas que necessitam de pequenas 
cirurgias, porém o agente de Saúde da comunidade não foi capaz de 

O informar sobre o Mutirão de Cirurgias, que foram realizadas em 
Senhor do Bonfim. Na continuidade explanou a respeito da falta de 
Segurança Pública no Município, relembrando que este Vereador 
que vos fala sempre questionou nesta Tribuna a respeito da 
prostituição e do consumo de drogas na cidade, como também 
sobre o índice de roubos. Prosseguindo salientou sobre a 
possibilidade do Município, criar uma Lei proibindo uso de 
Capacetes dentro da Cidade. Finalizando dirigiu suas palavras o 
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Nobre Vereador Nilton de Oliveira Matos esclarecendo que na 
legislatura anterior a transmissão das Sessões desta Casa, através da 
rádio comunitária foi interrompida, porque segundo informação do 
dono da rádio a partir das dezoito e trinta a referida rádio não podia 
funcionar. Todavia afirma que se este Vereador que vos fala não 
quisesse que os trabalhos desta casa fosse divulgado já teria 
solicitado do Sr. Presidente não divulgação nas redes sócias e nos 
blog. O Vereador Cleriston Grigório de Araújo cumprimentou o 
Sr. Presidente, demais Vereadores, Vereadora e população 
presente. Incitando esclareceu que os Vereadores da base do 

O Prefeito não votaram a favor do Requerimento de n°. 16/217 porque 
já existe uma Indicação nesta Casa da Vereadora Maria de Lurdes 
solicitando a criação da Guarda Municipal. Todavia afirma que o 
Prefeito irá cria a Guarda Municipal, porém precisa de um tempo 
para capacitar o pessoal, no sentido de evitar sérios problemas. Em 
seguida enfatizou ser necessário realizar uma audiência pública 
nesta Casa, para discutir a respeito da Segurança Pública Municipal 
e solicitar do Comandante mais segurança para o Município. 
Continuando salientou que existe Vereador nesta Casa, que critica 
o Prefeito, sabendo que são apenas sete meses de Gestão. 
Ressaltando que na gestão anterior o nobre Vereador não 
questionava nada no período a Prefeita em Exercício assumiu o 
Município, com relação à Praça da Feira sugeriu que o Vereador 

O cobre do Deputado que Vossa Excelência votou. Contudo afirma 
que o Governador do Estado na época da campanha prometeu fazer 
a referida Praça. Finalizando frisou a respeito dos esgotos do Bairro 
Vila Peixe, salientando esperar que o Secretário Municipal de 
infraestrutura tome as devidas providências o mais rápido possível, 
uma vez que o Prefeito já autorizou a execução da obra. O 
Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro cumprimentou o Sr. 
Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários d: sta 
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Casa, e população presente. Iniciando citou nomes dos Deputados 
que votaram contra os Direitos trabalhistas. Em seguida 
parabenizou o Sr. Presidente pelo esforço para entregar o Oficio 
com a assinatura de todos os Vereadores desta Casa Legislativa ao 
Governador do Estado. Continuando salientou que em conversa 
com o Deputado Bobo, a dificuldade do retorno do abastecimento 
de água de Andorinha através adutora do Distrito de Pilar é devido 
à mudança na Diretoria da Mineração Caraíba. Na continuidade 
pediu o Líder da situação que converse com o Gestor para ele fique 
atento com relação à empresa que ganhou a licitação da obra de 

O pavimentação da Comunidade de Jabuticaba, para que os direitos 
dos funcionários sejam respeitados. Finalizando pediu os edis 
analisem bem o Projeto de Lei do Legislativo de no. 017/2017. O 
Vereador Ancelmo Lino da Silva cumprimentou o Sr. Presidente, 
Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa, e 
população presente. Iniciando desejou boas vindas aos Professores. 
Em seguida esclareceu para a população que todos os Vereadores 
desta Casa estão empenhado em prol do desenvolvimento do 
Município. Continuando pediu desculpas ao Nobre Vereador José 
Vagner, por este Vereador que vos fala ter dito na Sessão anterior 
que vosso Requerimento era vaidoso. Todavia afirma ser de 
interesse do Gestor cria a Guarda Municipal, porém no momento o 
Município não disponibiliza de recursos suficientes para capacitar 

õ o pessoal. Na continuidade enfatizou que os assaltos que vem 
acontecendo no Município não é somente por falta da Guarda 
Municipal e sim por falta de mais policiamento inclusive a 
presença da CEPAC. Encerrando suas palavras pediu ao Líder da 
situação que converse com o Prefeito para dar inicio o trabalho nas 
ruas do Bairro Vila Peixe o mais rápido possível. O Vereador 
Edinaldo Alves de Macedo cumprimentou o Sr. Presidente, 
Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa 

S~~ 
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população presente, Iniciando agradeceu o Presidente e os demais 
edis pela entrega do Oficio ao Governador do Estado. Contudo 
afirma ser de competência do Governador resolver o problema do 
abastecimento de água de Andorinha. Todavia afirma que os 
Poderes Legislativo e Executivo Municipal também estão lutando 
para solucionar o problema. Em seguida salientou ser necessário 
cobrar dos Deputados que receberam votos no Município. 
Continuando esclareceu que em momento algum os Vereadores 
desta casa deixaram de se preocupar com a Segurança pública do 
Município, inclusive este Vereador que vos fala já tinha dito nesta 

O Tribuna que seria necessário convidar o Coronel Ancelmo para 
uma audiência pública nesta Casa, no sentido de discutir sobre o 
assunto e reivindicar mais policiamento para o Município inclusive 
a CEPAC. Na continuidade enfatizou que o fato do Requerimento 
ter sido Reprovado não significa que esta Casa não esta preocupada 
com segurança pública do Município. Contudo afirma que já existe 
uma Indicação da Vereadora Maria de Lurdes solicitando a criação 
da Guarda Municipal, portanto o Prefeito Municipal já esta 
elaborando o Projeto. Finalizando pediu Líder que converse com o 
Prefeito para exonerar imediatamente o funcionário Robson, uma 
vez que é inadmissível que um funcionário concursado pelo 
Município pague outra pessoa para exercer sua função. Na 
oportunidade cobrou do Gestor o patrolamento das estradas vicinais 

O do Município. O Vereador José Vagner Araújo de Lavor 
cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, 
funcionários desta Casa, e população presente, Iniciando destacou a 
presença dos professores e dos Agentes de Saúde. Em seguida 
enfatizou que graças a iniciativa desta Casa Legislativa o 
Município convocou sete Agentes de Saúdes dos dez agentes 
concursados pelo Município. Todavia afirma que as cobranças irão 
continuar inclusive duas pessoas que não foram convocadas á 



7 

acionaram o Ministério Público, no ensejo cobrou resposta 
referente ao Requerimento de n°. 09/2017 Aprovado por esta Casa 
Legislativa. Continuando explanou a respeito da falta de Segurança 
Pública no Município, esclarecendo que o Requerimento de 
n'.16/2017 foi uma orientação do comandante geral da Policia 
Milita em reunião do Conselho Municipal de Segurança Pública 
realizada nesta Casa, que mostrou que existe uma Lei Federal deste 
de dois mil e treze a qual diz que os Municípios devem criar a 
Guarda Municipal. Finalizando informou que existe um processo 
de capacitação para cria a Guarda Municipal. A Vereadora Maria 

O de Lurdes Gonçalves de Almeida cumprimentou o Sr. Presidente, 
Vereadores e população presente. Iniciando destacou a presença 

O 
dos Professores. Em seguida frisou a respeito da entrega do Oficio 
assinado por todos os Vereadores desta Casa ao Governador do 
Estado solicitando água do Rio São Francisco. Continuando 
afirmou não sentir vergonha de ter votado contra o Requerimento 
do Nobre Vereador José Vagner, porque já existe uma Indicação 
nesta Casa desta Vereadora que vos fala solicitando a criação da 
Guarda Municipal. Encerrando suas palavras explanou a respeito 
das estradas vicinais do Município, afirmando que os trabalhos de 

O patrolamento das mesmas só iram iniciar após o período de chuva. 
O Sr. Presidente cumprimentou a todos, agradeceu a presença da 
população em especial os professores. Iniciando esclareceu que 

O esta Casa não esta se omitindo em divulgar os trabalhos nos meios 
de comunicação. Ressaltando que todos os trabalhos estão sendo 
divulgados por meio de Fanpege, Blogs e através da Radio Rainha 
FM de Senhor do Bonfim. No ensejo informou também que está 
analisando a possibilidade de transmissão das Sessões ao vivo via 
Internet. Em seguida agradeceu os edis por terem assinado o Oficio 
que foi entregue em mãos ao Governador do Estado. Continuando 
afirmou que irá convidar o Coronel Ancelmo, Tenente Coros el 
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Soares do 6° Batalhão de Polícia, Dr. Felipe Nery Coordenador 
Regional de Senhor do Bonfim, para participar da audiência 
pública que será realizada nesta Casa, no sentido de discutir a 
respeito da Segurança Pública do Município. Encerrando suas 
palavras salientou que Segurança Pública é prorrogativa do 
Governo do Estado, porém esta casa tem contribuído muito com os 
trabalho dos Senhores edis. Passando-se para a Ordem do Dia, o 
Sr. Presidente encaminhou o Projeto de Lei do Legislativo de 
n'.017/2017 para as Comissões de Finanças; Justiça e Redação 
emitirem Parecer dentro do prazo Regimental. Em seguida o Sr. 

O Presidente colocou o Projeto de Lei de n° 007/2017 em discussão. 
O Projeto foi discutido por todos os Vereadores. Após a discussão 

O 
o Projeto foi posto em votação. Projeto Aprovado por 
Unanimidade. Continuando o Sr. Presidente colocou o Parecer de 
n°.08/2017 que foi Desfavorável ao Projeto de Lei do Legislativo 
de no. 06/2017 em discussão. O Parecer foi discutido pelos 
Vereadores: Agnaldo Oliveira Pinheiro; Nilton de Oliveira Matos; 
José Vagner Araújo de Lavor; Edilson Bento da Silva; Cleriston 
Grigório de Araújo e pela Vereadora Maria de Lurdes Gonçalves 
de Almeida. Após a discussão o Sr. Presidente colocou o referido 
Parecer em votação. O Parecer de n°. 08/2017 aprovado, ficando 
assim O Projeto de Lei do Legislativo de 11°. 06/2017 
automaticamente Reprovado. Na continuidade o Sr. Presidente 

O colocou o Projeto de Lei de n° 05/2017 em discussão. O Projeto foi 
discutido por todos os Vereadores. Após a discussão o Projeto foi 
posto em votação. Projeto Aprovado por Unanimidade. 
Prosseguindo o Sr. Presidente colocou o Requerimento de 
n'.19/2017 em Discussão. O Requerimento foi discutido por todos 
os Vereadores. Após a discussão o Requerimento foi posto em 
votação. Requerimento Aprovado por Unanimidade. Na 
sequencia o Sr. Presidente colocou o Requerimento de n°. 18/2017 
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em Discussão. O Requerimento foi discutido pelos Vereadores: 
Edilson Bento da Silva; José Vagner Araújo de Lavor; Ednaldo 
Alves de Macedo; Agnaldo Oliveira Pinheiro e pela Vereadora 
Maria de Lurdes Gonçalves de Almeida. Após a discussão o 
Requerimento foi posto em votação. Requerimento Aprovado por 
Unanimidade. De imediato o Sr. Presidente solicitou do l 
Secretario a fazer a leitura do Decreto Legislativo. Foi lido Decreto 
Legislativo n°. 031/2017 que Aprova o Projeto de Lei de n°. 
007/2017, que declara a extinção do Cargo Público de Auxiliar de 
Ensino (Professor Leigo) Decreto Legislativo de no. 032/2017 que 
Aprova o Projeto de Lei do Legislativo de n°. 05/2017, que 
denomina a Biblioteca Pública Municipal de Andorinha, situada a 
Avenida José Corgosinho de Carvalho Filho, sede do Município, 
como Biblioteca Municipal Helenita Ribeiro Figueiredo. Após a 
leitura dos Decretos 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 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 e uma horas e quarenta e três minutos marcando a próxima 
Sessão para o dia dez de agosto do corrente ano, o que do ocorrido 
foi lavrada a presente Ata que vai e ;;' ente assinada. 
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