ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO
ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ANDORINHA
ESTADO DA BAHIA EM 08 DE
JUNHO DE 2017

Às dezenove horas e dois 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 solicitou do 20. Secretário que fizesse a chamada dos
Senhores Vereadores, verificando-se as presenças de:
AGNALDC) OLIVEIRA PINHEIRO; ANCELMO UNO DA
SILVA; CLERISTON GRIGÓRIO 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 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: Indicações de n°s. 042 e 043/2017 do Gab
dos Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor e Agnaldo
Oliveira Pinheiro; Indicações de nos. 024 e 025/2017 do Gab dos
Vereadores Agnaldo Oliveira Pinheiro e José Vagner Araújo de
Lavor; Parecer de no. 04/2017 da Comissão de Finanças
Favorável ao Projeto de Lei de n°. 00612017; Parecer de da
Comissão de Justiça e Redação favorável aos Decretos
Legislativo de n°s. 08;09;010;011;012;013;014;015/016/2017.
queou a
Acabada a leitura das matérias o Sr. Presidente
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palavras aos Senhores Vereadores para assuntos diversos na
pauta do dia. O Vereador Cleriston Grigório de Araújo
cumprimentou o Sr. Presidente, demais Vereadores, Vereadora e
população presente. Iniciando parabenizou o Gestor e sua equipe
pelas as ações executadas no Município. Em seguida divulgou
no número de Agricultores cadastrados no programa garantia
safra através da Secretaria Municipal de Agricultura. Encerrando
suas palavras fez um comentário a respeito da casa de apoio aos
estudantes em Salvador. O Vereador Agnaldo Oliveira
Pinheiro cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores,
Vereadora, funcionários desta Casa, e população presente.
Iniciando salientou que segundo reclames dos moradores das
comunidades de Sitio do Lalau e Pimentel existe direcionamento
na saúde priorizando as pessoas que faz parte do grupo do
Prefeito. Em seguida enfatizou que este Vereador que vos fala
em companhia do Vereador José Vagner estive em Salvador no
Gabinete do Deputado Bobo e conseguiram conversar com o
Deputado para ele faça uma visita no Município de Andorinha,
junto ao surpreendente da Sudesb, para viabilizar o inicio do
Projeto da construção do Estádio Municipal de Andorinha.
Continuando ressaltou que o Deputado Bobô irá unir forças
junto aos Deputados Federais para desbloquear o dinheiro do
convênio para a execução da Creche. Na continuidade pediu o
Sr. Presidente e o Líder do Prefeito que viabilizem uma
audiência Pública nesta Casa Legislativa para discutir sobre a
questão da Segurança Pública do Município. Encerrando suas
palavras demonstrou insatisfação pela a atitude medíocre do
Prefeito Municipal em ter proibido a divulgação do nome deste
Vereador que vos fala, como um dos patrocinadores do
tradicional Forro da Laranjeira. Todavia deixa claro que este
Vereador que vos fala sempre patrocinou eventos ne Município
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e nunca fez questão que divulguem seu nome, no enteando ficou
chateado por causa da politicagem do Prefeito. O Vereador
Ancelmo Lino da Silva cumprimentou o Sr. Presidente,
Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa, e
população presente. Iniciando agradeceu a presença da
população. Em seguida lamentou o falecimento do Sr. do
Antônio Araújo da fazenda Baraúna de cima. Continuando fez
um breve comentário a respeito dos animais soltos nas ruas do
Distrito de Medrado. Na continuidade questionou sobre falta de
Segurança Pública do Município pedindo o Prefeito Municipal
que tome as devidas providências. Prosseguindo explanou a
respeito da falta de abastecimento de água nas comunidades de
Mandi, Alto da Roça e Fazenda Algodoes. Finalizando
comentou também a sobre a questão das luminárias da Fazenda
Algodoes. O Vereador Edinaldo Alves de Macedo
cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores,
Vereadora, funcionários desta Casa, e população presente.
Iniciando frisou sobre a questão dos animais soltos nas ruas do
Distrito de Medrado. Em seguida salientou ser de súbita
importância a união dos Poderes Legislativo e Executivo
Municipal para solicitar do Governador do Estado Segurança
Pública para o Município de Andorinha. Continuando dirigiu
suas palavras ao Nobre Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro
afirmando desconhecer a questão de perseguição politica para
com os Munícipes. Todavia afirma que este Vereador que vos
fala jamais irá concordar com esse tipo de atitude, portanto se
tiver existindo prioridade na Saúde as devidas providências
serão tomadas. Na continuidade informou que na próxima terçafeira o Governo Municipal estará entregando uma ambulância,
um Carro Van e um Fiat Uno. Como também estará realizando
sessenta Cirurgias Eletivas. Todavia afirma ser uma conquista
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do Governo Municipal. Prosseguindo pediu a população
Andorinhense tenham um pouco de paciência, uma vez que são
apenas seis meses de gestão. Finalizando salientou que este
vereador que vos fala faz parte de grupo politico honesto que
está disposto a trabalhar em prol do desenvolvimento do
Município. O Vereador José Vagner Araújo de Lavor
cumprimentou o Sr. Presidente, demais Vereadores, Vereadora e
população presente. Iniciando destacou a presença de seu Pai e
dos Presidentes de algumas Associações do Município. Em
seguida convidou os edis para participarem de uma reunião com
os músicos de Andorinha, onde será discutido sobre a questão da
participação dos mesmos nos festejos juninos. Continuando
endossou as palavras do Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro
com relação à atitude medíocre do Gestor Municipal. Na
continuidade informou que esteve na SUDESB, em companhia
do Vereador Agnaldo Pinheiro a convite do Deputado Bobo,
relatando sobre o inicio do Projeto PELC em Andorinha e
solicitando a realização da Copa Rural em Andorinha.
Prosseguindo salientou que Dr. Elias Dourado superintendente
da SUDESB, se prontificou em fazer uma visita em Andorinha,
no sentido de viabilizar junto ao Poder Executivo o Projeto para
a construção do Estádio Municipal. Todavia afirma ter
reivindicado também a conclusão imediata da Quadra da
Fazenda Jabuticaba. Dando prosseguimento comentou a respeito
da suplementação da carga horária dos professores Municipais,
salientando que foi publicado no Diário Oficial. Finalizando
dirigiu suas palavras ao Líder da situação solicitando explicação
referente ao Requerimento deste Vereador que vos fala aprovado
por esta Casa Legislativa. Como também informações a respeito
das empresas ganhadoras da licitação para a construção das
obras que estão paradas no Município. Informações essas que o
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Secretário Municipal de Infraestrutura ficou de enviar para esta
Casa. A Vereadora Maria de Lurdes Gonçalves de Almeida
cumprimentou o Sr. Presidente, Vereadores e população
presente. Iniciando destacou a presença do jornalista Ivan Silva.
Em seguida explanou a respeito da reunião realizada nesta casa
sobre a Segurança Pública do Município. Continuando pediu a
população Andorinhense que registre ocorrência na delegacia,
sobre os roubos que acontece no Município para chamar atenção
das autoridades, no sentido de melhorar a Segurança Pública.
Finalizando salientou ser necessário realizar uma audiência
pública nesta Casa para discutir sobre o assunto. O Vereador
o Nilton de Oliveira Matos cumprimentou o Sr. Presidente,
Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa, e
população presente. Iniciando pediu o Sr. Presidente que
convoque todos os Vereadores desta Casa, para juntos cobrar do
Governador do Estado a construção da Praça da Feira de
Andorinha. Em seguida fez critica a administração Municipal,
salientando que existem inúmeras falhas. Continuando explanou
a respeito do abandono em que se encontra o Distrito de
Medrado, solicitando do Poder Executivo as devidas
providências. Na continuidade questionou sobre o lixo nas ruas
do Bairro Vila Peixe. Prosseguindo frisou a respeito da falta de
O Segurança Publica no Município. Finalizando dirigiu suas
palavras ao Líder da situação solicitando explicações sobre o
Requerimento deste Vereador que vos fala, aprovado por esta
Casa Legislativa. O Vereador Edilson Bento da Silva
cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores,
Vereadora, funcionários desta Casa, e população presente.
Iniciando agradeceu a presença dos funcionários da Secretária
Municipal de Cultura, parabenizando os mesmos pelos esforços
na ornamentação dos eventos realizados no Município. Em
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seguida dirigiu suas palavras ao Nobre Vereador Agnaldo
Oliveira Pinheiro afirmando não ser de conhecimento do
Prefeito, o questionamento de Vossa Excelência. Todavia deixa
claro não ser da índole do Prefeito e nem do Secretário
Municipal de Saúde maltratar os Munícipes. Com a permissão
da palavra o Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro esclareceu não
ter citado o nome do Prefeito, apenas um alerta, uma vez que foi
procurado por moradores das referidas localidades. O Vereador
Edilson Bento da Silva encerrando suas palavras afirmou fazer
parte de um grupo politico que tirou a Saúde Andorinha da UTI.
No ensejo desejou um bom recesso Legislativo a todos. O Sr.
Presidente cumprimentou a todos. Iniciando agradeceu a
presença do Jornalista de Ivan Silva e demais presentes. Em
seguida informou ter sido convidado a participar de uma
audiência no Tribunal de Justiça da Bahia, representando o
Município junto ao Prefeito Municipal. Continuando informou
que esta faltando apenas alguns detalhes do Projeto para que
seja liberada a construção da Praça da Feira Livre de Andorinha.
Na continuidade salientou ter visitado diversas Secretarias do
Estado solicitando obras para o Município, no ensejo afirmou
que esteve também no IMAP, buscando informações sobre o
que a Justiça determina com relação à Licitação para a
contratação da Assessoria Contábil desta Casa Legislativa.
Prosseguindo convidou os edis para participarem da reunião que
será realizada Senhor do Bonfim, para discutir sobre a Saúde
Regional, com o objetivo de revitalizar o Hospital Regional de
Senhor do Bonfim. Dando prosseguimento parabenizou os
Vereadores Agnaldo Pinheiro e José Vagner pelo o empenho de
Vossas Excelências com relação ao Estádio Municipal.
Finalizando informou que esteve em Salvador com o Deputado
Euclides Fernandes e solicitando obras para o Município
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inclusive um Estádio Municipal. Todavia afirma ser uma luta
desta Casa Legislativa junto ao Poder Executivo Municipal.
Passando-se para a Ordem do Dia, o Sr. Presidente solicitou
do 1°. Secretário a fazer a leitura do Parecer da Comissão de
Justiça e Redação favorável aos Projetos de Decretos
n°.08,09,010,011,012,013,014,015,016/2017. Em seguida o Sr.
Presidente colocou o Projeto Decreto Legislativo de n°.08/2017
em discussão. O Projeto Decreto foi discutido pelos Vereadores:
Nilton de Oliveira Matos; Edilson Bento da Silva; Agnaldo
Oliveira Pinheiro e pela Vereadora Maria de Lurdes Gonçalves
de Almeida. Após a discussão foi posto em votação. Projeto
Decreto Aprovado por Unanimidade. Continuando o Sr.
Presidente colocou o Projeto Decreto Legislativo de no. 09/2017
em discussão. O Projeto Decreto foi discutido por todos os
Vereadores. Após a discussão foi posto em votação. Projeto
Decreto Aprovado por Unanimidade. Na continuidade o Sr.
Presidente colocou o Projeto Decreto Legislativo de n. 10/2017
em discussão. O Projeto Decreto foi discutido pela a Vereadora
Maria de Lurdes Gonçalves de Almeida e pelo o Vereador
Agnaldo Oliveira Pinheiro. Após a discussão foi posto em
votação. Projeto Decreto Aprovado por Unanimidade.
Prosseguindo o Sr. Presidente colocou o Projeto Decreto
Legislativo de n°. 11/2017 em discussão. O Projeto Decreto foi
discutido por todos os Vereadores. Após a discussão foi posto
em votação. Projeto Decreto Aprovado por Unanimidade.
Dando prosseguimento o Sr. Presidente colocou o Projeto
Decreto Legislativo de n°. 12/2017 em discussão. O Projeto
Decreto foi discutido por todos os Vereadores. Após a discussão
foi posto em votação. Projeto Decreto Aprovado por
Unanimidade. Na sequência o Sr. Presidente colocou o Projeto
Decreto Legislativo de n°. 13/2017 em discussão. 0 Proeto foi
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discutido somente pelo Vereador Ancelmo Lino da Silva. Após
a discussão foi posto em votação. Projeto Decreto Aprovado
por Unanimidade. Dando seguimento o Sr. Presidente colocou
o Projeto Decreto Legislativo de n°. 14/2017 em discussão. O
Projeto Decreto foi discutido por todos os Vereadores. Após a
discussão foi posto em votação. Projeto Decreto Aprovado por
Unanimidade. Dando continuação o Sr. Presidente colocou o
Projeto Decreto Legislativo de n°. 15/2017 em discussão. O
Projeto Decreto foi discutido por todos os Vereadores. Após a
discussão o Projeto Decreto foi posto em votação. Projeto
Decreto Aprovado por Unanimidade. Prosseguindo o Sr.
o Presidente colocou o Projeto Decreto Legislativo de no. 16/2017
em discussão. O Projeto Decreto foi discutido por todos os
Vereadores. Após a discussão foi posto em votação. Projeto
Decreto Aprovado por Unanimidade. Dando prosseguimento
o Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei de n°. 006/2017 em
Discussão. O Projeto foi discutido pelos Vereadores: José
Vagner Araújo de Lavor; Agnaldo Oliveira Pinheiro; Nilton de
Oliveira Matos; Edinaldo Alves de Macedo; Ancelmo Lino da
Silva e pela Vereadora Maria de Lurdes Gonçalves de Almeida.
Após a discussão foi posto em votação. O Projeto de Lei de n°.
006/2017 foi Aprovado com cinco votos favoráveis e três
abstenções. Na sequência o Sr. Presidente Solicitou do 1°.
Secretario a fazer a leitura dos Decretos Legislativo. Foi lido:
Decreto Legislativo de no. 030/2017, que Aprova o Projeto de
Lei de n°. 006/2017, que dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentarias para o Exercício Financeiro de dois mil e
dezoito. Decreto Legislativo de n°. 031/2017, que concede
titulo de Cidadão Andorinhense aos Srs. José Rodrigues
Guimarães Filho, Edmundo Damião de Santana, José Sipauba
de Lavor, Bartolomeu Trigueiro da Fonseca, Reinaldo Messias
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de Abreu, Jerferson Sobreira da Silva, Dourineide de Souza
Conceição, Marizelma Dias Rocha Santos e Maria Sonia
Andrade. Após a leitura dos Decretos Legislativo 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 cumprindo o Artigo 58 de Regimento Interno
decretou recesso Legislativo, marcando a próxima Sessão para o
dia vinte de julho do corrente ano, no ensejo agradeceu a
presença de todos, deu por encerrado os trabalhos em NOME
o DE DEUS às vinte e duas horas e seis minutos o que do
ocorrido foi lavrada a presente Ata que vai devidamente
assinada.
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