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ATA DA VIGÉS SIMA PRIMEIRA
SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
ANDORINHA ESTADO DA
BAHIA EM 17 DE AGOSTO DE
2017.
Às dezoito horas e trinta e cinco 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
20. Secretário que fizesse a chamada dos Senhores
o solicitou
Vereadores, verificando-se as presenças de: AGNALDO
OLIVEIRA PINHEIRO; ANCELMO LINO DA SILVA;
CLERISTON GREGÓRIO DE ARAUJO; EDNALDO ALVES
DE MACEDO; JOSÉ VAGENR ARAÚJO DE LAVOR; MARIA
DE LURDES GONÇALVES DE ALMEIDA; MARINALDO DE
SOUZA OLIVEIRA e NILTON DE OLIVEIRA MATOS. Notouse a ausência do Vereador EDILSON BENTO DA SILVA. Com o
rnmero 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
lido: Indicações de no. 056 e 057/2017 do Gab do Vereador José
Vagner Araújo de Lavor; Indicação de n°. 055/2017 do Gab. dos
Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor e Agnaldo Oliveira
Pinheiro; Indicação de n°. 034/2017 do Gab do Vereador Agnaldo
Oliveira Pinheiro; Indicação de n°. 017/2017 do Gab. da
Vereadora Maria de Lurdes Gonçalves de Almeida. Acabada a
leitura das matérias o Sr. Presidente justificou a ausência do
Vereador Edilson Bento da Silva, logo em seguida franque
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palavras aos. Senhores Vereadores para assuntos diversos na pauta
do dia. d Vereador José Vagner Araújo de Lavor
cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora,
funcionários desta Casa, e população presente, em especial o Sr.
Rosa. Iniciando questionou a respeito da publicação no Diário
Oficial, do extrato do contrato N° 226/2017, no valor de valor de:
R$ 14.641,72 (quatorze mil, seiscentos e quarenta e um reais e
setenta e dois centavos), da empresa: STTAC Serviços Técnicos
de Topografia e Construção Civil Ltda. - ME. Referente à
elaboração dos projetos estrutural, elétrico e SPDA da praça da
O feira da sede deste Município. Todavia salienta que o Governador
Rui Costa, em visita a esta Cidade, prometeu fazer a referida
praça. Ressaltando que seria necessário o Município enviar o
Projeto para ser analisado. Contudo afirma que esta existindo
morosidade por parte da Administração Municipal. Uma vez que
foi dito nesta Casa que o Projeto já tinha sido entregue. Em
seguida enfatizou que esta casa precisa pressionar o Governo para
a construção da referida praça. Continuando pediu os edis que
parem com os discursos de panfletos, pois sete meses de gestão é
tempo suficiente para fazer com que as coisas se desenvolvam.
Encerrando suas palavras fez um breve comentário a respeito do
lançamento do PELC. Na oportunidade informou que irá a
Salvador, participar do Fórum de Legisladores da Cultura, na
Assembleia Legislativa do Estado, representando o Município de
Andorinha. A Vereadora Maria de Lurdes Gonçalves de
Almeida cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores,
Vereadora, funcionários desta Casa, e população presente.
Iniciando afirmou que o Projeto da Praça da Feira foi entregue em
Salvador, porém retornou para o Município porque faltou incluir a
parte elétrica. Todavia salienta que realmente esta havendo uma
demora para concluir o referido Projeto, uma vez que
é

3

momento de cobrar do Governador do Estado. Em seguida
enfatizou que o povo de Andorinha clama pela referida praça.
Finalizando salientou que sete meses de gestão é pouco tempo
para o Prefeito Renato Brandão colocar as coisas ordem, porém
tem certeza que tudo vai dar certo. O Vereador Agnaldo Oliveira
Pinheiro cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores,
Vereadora, funcionários desta Casa, e população presente.
Iniciando salientou que sete meses de governo é tempo suficiente
para organizar a casa, portanto esta na hora de acabar com as
promessas e começar a trabalhar. Em seguida explanou a respeito
O do Projeto da Praça da Feira, questionando que foi dito nesta casa
que o referido Projeto já tinha sido entregue ao Governador.
Continuando frisou a respeito das obras dos Colégios de Medrado,
Riacho Seco, Tanquinho do Poço e Sitio do Açude, no ensejo
orientou o Prefeito a entrar com uma ação na justiça cancelando o
contrato das empresas que ganhara a Licitação para a execução
das referidas obras e fazer nova Licitação. Finalizando informou
para população que irá lutar pela legalidade do Projeto de Lei do
Legislativo de autoria deste Vereador que vos fala e do Vereador
José Vagner de Lavor, o qual obriga o Município destinar 10% do
dinheiro que a empresa Ferbasa repassa para o Município para a
realização de exames médicos e pequenas cirurgias. O Vereador
Ancelmo Lino da Silva cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores
Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa, e população
presente. Iniciando enfatizou que graças ao empenho desta Casa
Legislativa e as reivindicações dos moradores do Bairro Vila
Peixe, o problema do esgoto foi solucionado. Em seguida pediu ao
Líder da situação que converse com o Prefeito sobre a falta de
iluminação pública na Zona Rural do Município. Todavia afirma
ser um direito dos Munícipes, portando as devidas providências
devem ser tomadas. Encerrando suas palavras explanou a resW0
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da má conservação das estradas vicinais do Município. O
Vereador Ednaldo Alves de Macedo cumprimentou o Sr.
Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários desta
Casa, e população presente. Iniciando salientou que são apenas
sete meses de gestão, porém infelizmente as coisas não funcionam
da forma que queremos. Em seguida questionou a respeito da má
qualidade do calçamento Bairro Carlos Santana e rua Belo Monte.
Continuando reafirmou que o Projeto da Praça da Feira foi
entregue em Salvador, porém faltou incluir a parte elétrica, por
isso retornou para o Município. Todavia esclarece que este
O Vereador que vos fala jamais irá usar a tribuna desta Casa para
falar mentiras. Com a permissão da palavra o Vereador José
Vagner afirmou que não desacredita na palavra de Vossa
Excelência, mas infelizmente existe morosidade por parte da
administração Municipal. O Vereador Ednaldo Alves de Macedo
retomando a palavra afirmou que confiar no Prefeito Renato
Brandão e no grupo politico o qual este Vereador que vos fala faz
parte. Prosseguindo agradeceu os moradores do Bairro Vila Peixe
pela manifestação e o Prefeito Municipal por ter solucionado o
problema do esgoto a céu aberto do referido Bairro através da
Secretaria Municipal de Infraestrutura. Finalizando questionou a
respeito de um ônibus que esta abandonada no povoado de
Medrado, no ensejo pediu que Secretaria Municipal de
Infraestrutura que tome as devidas providências, O Sr. Presidente
cumprimentou a todos, agradeceu a presença da população.
Iniciando convidou os colegas Vereadores para se fizer presente
em uma reunião que acontecerá no gabinete da Presidência desta
Casa amanha às quatorze horas com o Gerente Regional do Polo
da Embasa, para discutir a respeito do abastecimento de água no
Município. Em seguida afirmou que esta organizando a audiência
pública para discutir sobre a segurança publica do Municípi
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Continuando frisou a respeito do Projeto da Praça Feira,
esclarecendo não ser problema exclusivo do Município de
Andorinha, ressaltando que a referida praça é uma promessa de
campanha do Governador Rui Costa. Todavia afirma que o Projeto
foi entregue ao Governador. Finalizando dirigiu suas palavras ao
Nobre Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro afirmando concordar
com o que Vossa Excelência dissera em seu pronunciamento com
relação às obras das escolas que estão paradas, a respeito de vosso
Projeto de Lei, esclareceu os Vereadores desta Casa não estão
contra o referido Projeto. Todavia salienta que Vossa Excelência
O precisa entenda que o Município de Andorinha é dos Municípios
que mais investe na saúde dos Munícipes. Contudo afirma ser
sabedor que Vossa Excelência está trabalhando em prol de ajudar
o povo, principalmente às pessoas realmente precisam de ajuda.
Portanto é de súbita que Vossa Excelência se empenhe na
legalidade do referido Projeto, para o mesmo possa ser votado
nesta Casa. Passando-se para a Ordem do Dia, 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 horas marcando a
próxima Sessão para o dia vinte e quatro de agosto do corrente
ano, o que do ocorrido foi lavrada a presente Ata que vai
devidamente assinada.
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