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ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO
ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ANDORINHA
ESTADO DA BAHIA EM 19 DE
JULHO DE 2018.

o

Às dezoito horas e trinta 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 LINO 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 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 10. 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: Oficio de no. 084/2018 do Gab. do Prefeito
Municipal; Mensagens aos Projetos de Lei de nos. 007, 008, 009,
010 e 011/2018; Projetos de Lei de nos. 007, 008, 009, 010 e
011/2018; Projetos de Lei do Legislativo de n°.006, 007 e
008/2018; Indicação de no. 022/ 2018 do Gab. do Vereador
Agnaldo Oliveira Pinheiro; Indicação de n°. 037/ 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°. 0016/2018; Mensagem do Prefeito
Municipal desejando os Vereadores uín bom retorno aos
Trabalhos Legislativo. Acabada a leitura das matérias o Sr.
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Presidente franqueou a palavras aos Senhores Vereadores para
assuntos diversos na pauta do dia. O Vereador Ednaldo Alves
de Macedo cumprimentou o Sr. Presidente, demais Vereadores,
Vereadora e população presente. Iniciando agradeceu a Deus pelo
retorno aos trabalhos Legislativo e desejou boas-vindas aos edis.
Em seguida esclareceu para a população Andorinhense que os
Vereadores estão nesta Casa Legislativa para defender os
interesses do povo. Continuando dirigiu suas palavras ao Líder da
situação, pedindo que converse com o Prefeito sobre a falta de
responsabilidade na administração, principalmente com relação
ao uso dos transportes públicos. Todavia salienta que os referidos
transportes estão sendo usados por qualquer funcionário
contratado, inclusive para ensinar pessoas a dirigir. Na
continuidade afirmou que se o Prefeito não tomar as devidas
providências este Vereador que vos fala irá acionar o Ministério
Público. Encerrando suas palavras fez um comentário a respeito
da ambulância da SAMU de Andorinha, questionando a mesma
está quebrando constantemente pelo mesmo motivo. O Vereador
José Vagner Araújo de Lavor cumprimentou o Sr. Presidente,
demais Vereadores, Vereadora e população presente. Iniciando
criticou a mensagem do Prefeito desejando harmonia entre os
Poderes Legislativo e Executivo Municipal, enfatizando ser uma
piada de mau gosto, uma vez que o Prefeito se recusa a responder
ofícios dos Vereadores e utilizar recursos conseguidos por
Vereador de oposição junto ao Deputado Bobo. Todavia
esclarece que o referido recurso seria destinado para limpeza de
aguadas, no sentido de beneficiar varias comunidades. Em
seguida questionou a respeito dos gastos exorbitante com
empresas de fora para a realização da festa de São Pedro.
Contudo afirma que o dinheiro público do Município esta sendo
mal administrado por esta Gestão. Continuando fez um
comentário sobre os valores pagos aos músicos de Andorinha. Na
continuidade relembrou que existe um Requerimento de autoria
do Nobre Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro Ao rÁa ado p e, esta
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Casa Legislativa, proibindo Camarote na festa de São Pedro, no
entanto o Gestor desconsiderou o referido Requerimento.
Finalizando salientou que o Prefeito Renato Brandão não
patrocinou o Forro grito do povoado de Medrado, no intuito de
prejudicar o Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro. No ensejo
pediu ao povo de Medrado que fiquem atentos nas próximas
eleições. O Vereador Ancelmo Lino da Silva cumprimentou o
Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários
desta Casa, e população presente. Iniciando endossou as palavras
do Nobre Vereador Ednaldo Alves de Macedo com relação à
ambulância da SAMU. Em seguida fez um comentário a respeito
do descaso da administração do Prefeito Renato Brandão para
com o povoado de Medrado. Continuando questionou sobre a
superlotação dos transportes escolar e sobre a falta de
responsabilidade de alguns motoristas que estão utilizando os
referidos transportes para ensinar pessoas a dirigir. Por
conseguinte, afirma ser uma falta de responsabilidade do Prefeito
Municipal. Encerrando suas palavras explanou sobre a Saúde do
Município, questionando que o povo está reclamando sobre a
falta de exames. Todavia afirma que os Vereadores estão
alertando o Prefeito, portanto se ele não tomar as devidas
providências os Vereadores têm por obrigação acionar o
Ministério Público. O Vereador Maria de Lurdes Gonçalves
de Almeida cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores
Vereadores, funcionários desta Casa, e população presente.
Iniciando agradeceu a Deus pelo retorno aos trabalhos
Legislativo. Em seguida frisou a respeito da festa de São Pedro,
ressaltando que foi uma das melhores festas realizada nos últimos
anos. Todavia afirma que outras Gestões já fizeram festa muito
mais cara. Continuando afirmou não concordar que os motoristas
dos transportes escolar utilize os referidos transportes para
ensinar as pessoas dirigir. Todavia afirma que o Prefeito não tem
conhecimento desse fato. Na continuidade parabenizou o Prefeito
pelo patrolamento das estradas vicinais a
k unicípio.
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Finalizando afirmou que não existe gestão cem por cento,
principalmente com a crise que país está enfrentando. O
Vereador Nilton de Oliveira Matos cumprimentou o Sr.
Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários desta
Casa, e população presente. Iniciando agradeceu a Deus pelo
retorno aos trabalhos Legislativo. Em seguida explanou sobre
festa de São Pedro, salientando que foi muito boa, principalmente
o show de Pablo. Continuando prestou solidariedade a Ex-VicePrefeita Dourineide de Souza Conceicao, pelo falecimento de seu
Pai. Na continuidade pediu o Sr. Presidente que converse com o
Prefeito para ele envie para esta Casa o mais rápido possível o
Projeto de reajuste dos Professores Municipal de Andorinha.
Prosseguindo agradeceu o Prefeito Renato Brandão de Oliveira
pela recuperação da estrada da Fazenda Terra Dura e adjacência.
Dando prosseguimento agradeceu também o Secretário
Municipal de Saúde Pablo Campos pela dedicação ao seu
trabalho, no sentido de ajudar os Munícipes. Contudo afirma que
a saúde de Andorinha está de parabéns em relação aos outros
Municípios que sofrem com a falta Médicos. Finalizando afirmou
para o Nobre Vereador Ednaldo Alves de Macedo, que este
Vereador que vos fala não concorda que motorista não
habilitados dirija os carros do Município, porém Vossa
Excelência tem conhecimento que existe Vereador nesta Casa
que utilizava os carros do Município para fazer politicagem. O
Vereador Cleriston Grígorio de Araújo cumprimentou o Sr.
Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários desta
Casa e população Andorinhense. Iniciando parabenizou o Sr.
Presidente por continuar presidindo esta Casa Legislativa. Em
seguida dirigiu suas palavras ao Nobre Vereador Ednaldo Alves
de Macedo afirmando que o Prefeito não tem conhecimento do
que Vossa Excelência dissera em seu pronunciamento com
relação aos transportes escolar. Continuando informou que todas
as estadas do Município estão sendo patroladas. Encerrando suas
palavras explanou a respeito da Festa de São Pedro, salientando
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que foi muito boa. Contudo mesmo diante da crise que o País
está enfreando Andorinha ainda está sendo bem agraciada. O
Vereador Edilson Bento da Silva cumprimentou o Sr.
Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários desta
Casa e população Andorinhense. Iniciando agradeceu a Deus
pelo retorno aos Trabalhos. Em seguida parabenizou o Sr.
Presidente por dar continuidade aos trabalhos Legislativo.
Continuando parabenizou também o Prefeito Municipal pele
realização da belíssima festa de São Pedro, no ensejo parabenizou
também a Secretária Municipal de Educação Lurdineia Almeida
Guimarães pela realização do desfile em comemoração ao
aniversario da Cidade. Na continuidade enfatizou que todas as
estadas vicinais do Município estão sendo patroladas.
Prosseguindo dirigiu as palavras ao Nobre Vereador José Vaguer,
afirmando que o Prefeito atendeu algumas as Indicações deste
Vereador que vos fala. Finalizando parabenizou o Secretário
Municipal de Saúde pela a dedicação ao trabalho ajudando a
população do Município. O Vereador Agnaldo Oliveira
Pinheiro cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores,
Vereadora, funcionários desta Casa, e população presente.
Iniciando parabenizou o Sr. Presidente por da continuidade aos
trabalhos desta Casa Legislativa. Em seguida parabenizou o
Subtenente Daniel e sua equipe de trabalho pelo belíssimo
trabalho que esta realizando no Município. Continuando reforçou
as palavras do Nobre Vereador Ednaldo Alves de Macedo com
relação aos transportes escolar, salientando que as devidas
providências devem ser tomadas. Na continuidade esclareceu
para os edis, que infelizmente outras cidades da microrregião que
estão passando por dificuldade não recebem mais de trezentos o
mil de mensal de Royalties da empresa Ferbasa. Todavia afirma
que Andorinha e um Município rico, no entanto o povoado de
Medrado esta abandonado, pela administração Municipal.
Contudo afirma que administração esta se escondendo em uma
pavimentação feita pela empresa Ferbasa. Encerrando suas

6

o

o

palavras parabenizou o Prefeito e Secretário de Cultura pela
realização da belíssima Festa de São Pedro, ressaltando que
infelizmente esqueceram de convidar os sanfoneiros regionais
filhos da terra, para participar da festa. O Sr. Presidente
cumprimentou os Senhores Vereadores, funcionários desta Casa
e população presente, agradeceu a presença de todos.
Inicialmente prestou solidariedade ao Servidor desta Casa Edvan,
pelo falecimento de sua avó, no ensejo prestou solidariedade
também a Ex-Vice-Prefeita Dourineide de Souza Conceicao pelo
falecimento de seu Pai. Em seguida agradeceu a Deus pelo
retorno aos trabalhos Legislativo e aos Vereadores que
entenderam que este Vereador que vos fala deveria continuar a
frente dos trabalhos desta Casa. Continuando esclareceu que irá
continuar trabalhando com transparência. Na continuidade
enfatizou que irá precisar da ajuda de todos os Vereadores para
administrar esta Casa Legislativa. Prosseguindo dirigiu suas
palavras ao Nobre Vereador Ednaldo Alves de Macedo
afirmando que irá pedir ao Líder da situação que converse com o
Prefeito, no sentido de tomar as devidas providências com
relação ao uso dos transportes públicos. Dando prosseguimento
dirigiu suas palavras ao Nobre Vereador José Vagner justificando
que toda bebida consumida no Camarote foi paga, pelos
consumidores. Todavia afirma que o Camarote é para receber as
autoridades de outros Municípios. Quanto à festa de São Pedro
afirma ter sido uma das melhores dos últimos anos. Ressaltando
que os comerciantes de Andorinha ficaram satisfeitos e
parabenizaram o Prefeito pela organização da referida festa.
Finalizando pediu os edis que mantenha a ordem nesta Casa para
os trabalhos continue em harmonia. Na oportunidade parabenizou
a Secretária Municipal de Educação e sua equipe de trabalho pela
realização do desfile no aniversário da Cidade. Passando-se para
a Ordem do Dia. O Sr. Presidente encaminhou os Projetos em
tramitação nesta Casa para as Comissões emitirem Parecer, na
próxima Sessão. Em seguida colocou o Requerimento de W.
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Oliveira Pinheiro em discussão. O Requerimento foi discutido
pelos Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor; Agnaldo
Oliveira Pinheiro; Edilson Bento d. Silva; Nilton de Oliveira
Matos; Cleriston Grigório de Araúj; Ancelmo Lino da Silva;
Marinaldo de Souza Oliveira e pela rVereadora Maria de Lurdes
Gonçalves de Almeida. Após a discussão o Requerimento foi
posto em votação. Requerimento Reprovado com cinco votos
Desfavoráveis. Continuando 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, Ednaldo Alves de Macedo; Agnaldo
Oliveira Pinheiro. Como ninguém mais quis fazer uso da palavra
oSr. Presidente agradeceu a presença de todos, deu por encerrado
os trabalhos em NOME DE DEUS às vinte horas e vinte e três
minutos, marcando a próxima Sessão para o dia vinte e seis de
julho do corrente ano, o que do ocorrido foi lavrada a presente
Ata que vai devidamente assinada
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