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ATA DA TRIGÉS SIMA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ANDORINHA 
ESTADO 	DA 	BAHIA 
EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017. 

Às dezoito horas e quarenta minutos no salão nobre Arnulfo 
Cândido Alves Filho da Câmara Municipal de Andorinha, situada a 
Avenida José Cargosinho de Carvalho Filho s/n. o Sr. Presidente 
solicitou 2°. Secretário que fizesse a chamada dos Senhores 
Vereadores, verificando-se as presenças de: AGNALDO 
OLIVEIRA PINHEIRO; ANCELMO UNO DA SILVA; 

O CLERISTON GRIGÓRIO DE ARAUJO; EDILSON BENTO DA 
SILVA; EDNALDO ALVES DE MACEDO; JOSÉ VAGNER 
ARAÚJO DE LAVOR; MARIA DE LURDES GONÇALVES DE 
ALMEIDA e MAR1NALDO DE SOUZA OLIVEIRA. Notou-se 
ausência do Vereador NILTON DE OLIVEIRA MATOS. Com  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. Passando-se 
para o Expediente do Dia, o Sr. Presidente solicitou do l. 
Secretário a fazer a leitura das matérias em tramitação. Foi lido: 

O Parecer de n°. 014/2017 da Comissão de Justiça e Redação 
Favorável ao Projeto de Lei do Legislativo de n°. 009/2017; Parecer 
de no. 013/2017 da Comissão de Justiça e Redação Favorável ao 
Projeto de Lei do Legislativo de n°. 008/2017; Indicação de no. 
015/2017 do Gab. do Vereador Edilson Bento da Silva; Indicações 
de n°s. 072 e 073/2017 do Gab do Vereador Jose Vagner Araújo de 
Lavor; Indicação de n°. 074/2017 do Gab dos Vereadores: José 
Vagner Araújo de Lavor e Agnaldo Oliveira Pinheiro; Indicação de 
no. 046/2017 do Gab. do Vereador Agnaldo Olive.inheiro; 
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Projeto de Lei do Legislativo de n°.010/2017; Oficio de n°. 
227/2017 do Gab. do Prefeito Municipal encaminhando a esta Casa 
Legislativa o Veto de n. 01/2017; Veto de n°. 01/2017. Acabada a 
leitura idas matérias o Sr. Presidente franqueou a palavras aos 
Senhores Vereadores para assuntos diversos na pauta do dia. O 
Vereador Cleriston Gregório de Araújo cumprimentou o Sr. 
Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora funcionários desta 
Casa e população presente. Iniciando agradeceu a empresa Ferbasa 
pela limpeza da Barragem da Fazenda Ipueira dos Negros. 
Finalizando enfatizou ser de grande importância a parceria entre 
Ferbasa e o Município de Andorinha, O Vereador Agnaldo 

o Oliveira Pinheiro cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores 
Vereadores, Vereadora funcionários desta Casa e população 
presente. Iniciando fez um comentário a respeito da transmissão da 
fala deste Vereador que vos fala via rádio. Em seguida explanou a 
respeito da insatisfação das pessoas sobre a falta de iluminação 
pública na Zona Rural do Município, ressaltando que os moradores 
pagam uma taxa referente a iluminação pública a qual não existe. 
Com a permissão da palavra o Vereador José Vagner Araújo de 
Lavor, relembrou que através da Indicação de n°.003/2017 deste 
Vereador que vos fala, o Gabinete do Gestor foi informado a 

o 
respeito da falta de iluminação, no entanto não resolveu o 
problema. O Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro continuando com 
a palavra salientou que através do Deputado Bobo o Município está 
sendo comtemplado com um Estádio de futebol. Todavia afirma 
que SUDESB, esta aguardando a documentação da Prefeitura para 
conveniar a referida obra. Encerrando suas palavras agradeceu a 
presença do Sr. Manoel presidente da Associação dos moradores do 
povoado de Medrado. Na oportunidade repudiou a atitude da 
administração Municipal, por não aceitar a contribuição deste 
Vereador que vos fala e do Vereador José Vagner Araújo de Lavor, 
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na realização dos festejos do povoado de medrado. Contudo afirma 
ser um ato de politicagem. O Vereador José Vagner Araújo de 
Lavor cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, 
Vereadora funcionários desta Casa e população presente. Iniciando 
destacou a presença do Sr. Walfrides. Em seguida repudiou a 
atitude do Prefeito por ter vetado os itens "f e G" no artigo 40  da 
Lei que institui o fundo Municipal da agricultura familiar. 
Continuando parabenizou o Sr. Presidente por estar conduzindo 
muito bem os trabalhos desta Casa Legislativa. Na continuidade 
criticou o Prefeito Renato Brandão por proibir a contribuição deste 
Vereador que vos fala e do Nobre Vereador Agnaldo Oliveira 

o Pinheiro na realização da festa do Povoado de Medrado. Todavia 
afirma que infelizmente na administração do Prefeito Renato 
Brandão a politicagem está acima de tudo. Prosseguindo salientou 
que o Prefeito poderia usar sua prorrogativa para conveniar a 
construção do estádio de futebol para Andorinha. Todavia afirma 
que o Prefeito está ciente que é preciso enviar a documentação 
necessária para que a obra possa ser conveniada. Dando 
prosseguimento salientou esperar que o Prefeito use a prerrogativa 
para limpar as aguadas do convênio que foi assinado em abril. 
Todavia afirma que o dinheiro está disponível desde junho, para 

o atender doze comunidades, no entanto até o momento somente duas 
comunidades foram atendidas. No ensejo pediu o Gestor que use 
sua prerrogativa para construir as obras públicas que são do povo 
de Andorinha. Encerrando suas palavras convidou a população 
Andorinhense para dia dezoito de dezembro prestigiar a entrega das 
barracas de feira. A Vereadora Maria de Lurdes Gonsalves de 
Almeida cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, 
funcionários desta Casa e população presente, destacou a presença 
do Sr. Rosa. Iniciando informou que esteve em Salvador visitando 
a Casa de apoio aos pacientes do Munici e io de Andorinha. To via 
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afirma que a referida casa, não tudo que é necessário, porem 
oferece um acolhimento dingo aos pacientes que estão fazendo 
tratamento de saúde. Em seguida agradeceu o Prefeito pela limpeza 
da Barragem da Fazenda Serra Branca. Continuando afirmou que o 
Prefeito está providenciando a documentação necessária para 
enviar para ao Governador do Estado, para que obra da construção 
do estádio de futebol seja conveniada. Finalizando pediu os edis 
que fale das boas ações do Governo Municipal. Passando-se para 
a Ordem do Dia, o Sr. Presidente encaminhou o Projeto de Lei do 
Legislativo de no. 010/2017 para a Comissão de Justiça e Redação 

O emitir Parecer na próxima Sessão. Em seguida o Sr. Presidente 
colocou o Veto de W. 01/2017, em discussão. Discutiram sobre o 
Veto os Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor e Agnaldo 
Oliveira Pinheiro. Após a discussão o Veto foi posto em votação. 
Veto Aprovado com cinco votos Favoráveis e dois votos 
Desfavoráveis. Continuando o Sr. Presidente colocou o Projeto do 
Legislativo do Legislativo de n° 08/2017 em discursão. O Projeto 
foi discutido pelos os Vereadores: Cleriston Gregório de Araújo; 
Agnaldo Oliveira Pinheiro; José Vagner Araújo de Lavor; 
Marinaldo de Souza Oliveira e pela Vereadora Maria de Lurdes 

O Gonçalves de Almeida. Após a discussão o Projeto foi posto em 
votação. O Projeto de Lei do Legislativo de n° 008/2017 Aprovado 
por Unanimidade. Na continuidade o Sr. Presidente colocou o 
Projeto de Lei do Legislativo de n°. 09/2017 em discursão O 
Projeto foi discutido pelos os Vereadores: Agnaldo Oliveira 
Pinheiro; José Vagner Araújo de Lavor; Ednaldo Alves de Macedo; 
Marinaldo de Souza Oliveira e pela Vereadora Maria de Lurdes 
Gonçalves de Almeida. Após a discussão o Projeto foi posto em 
votação 0 Projeto de Lei do Legisla s de n° 09/2017 foi 
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PRESIDENTE: 

VICE-PRESIDENTE: 
10 SECRETÁRIO:  

20 SECRETÁRIO: 

Aprovado por Unanimidade. Prosseguindo o Sr. Presidente 
solicitou do 10. Secretário a fazer a leitura dos Decretos 
Legislativos. Foi lido: Decreto Legislativo n° 040/2017, que 
Aprova o Projeto de Lei do Legislativo de no. 008/2017, que dispõe 
sobre a denominação da Quadra Poliesportiva do Bairro de Vila 
Peixe, como Erisvaldo de Araújo. Decreto Legislativo n° 
041/2017, que Aprova o Projeto de Lei do Legislativo de n°. 
009/2017, que dispõe sobre a instituição do dia 04 de dezembro, 
dia de Santa Barbara, como dia da Padroeira de Vila Medrado. 
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. 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 trinta minutos marcando a próxima Sessão para 
o dia seis de dezembro do corrente ano, o que do ocorrido foi 
lavrada a presente Ata que vai de .f.:üt; nte assinada. 
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