ATA DA VIGÉS SIMA SEGUNDA
SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA
MUNICIPAL DE
ANDORINHA ESTADO DA
BAHIA EM 24 DE AGOSTO DE
2017.
Às dezoito horas e quarenta 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
0 solicitou 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 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. 017 e 018/2017
do Gab. do Ednaldo Alves de Macedo; indicação de n°. 036/2017 do
Gab. do Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro; Indicação de n°. 035
/2017 do Gab dos Vereadores: Agnaldo Oliveira Pinheiro e José
Vagner Araújo de Lavor; Indicação de n°. 058/2017 do Gab. do
Vereador José Vagner Araújo de Lavor; Indicação de n°. 059/2017
do Gab dos Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor e Agnaldo
Oliveira Pinheiro; Requerimento de n°. 20/2017 de autoria dos
Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor; Agnaldo Oliveira
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Pinheiro e Nilton de Oliveira Matos; Proposta de Emenda a Lei
Orgânica de no. 01/2017; Oficio de n°. 160/2017 do Gab. do
Prefeito Municipal; Mensagem ao Projeto de Lei de n°. 0082017;
Projeto de Lei de n°. 008/2017. Acabada a leitura das matérias o
Sr. Presidente franqueou a palavras aos Senhores Vereadores para
assuntos diversos na pauta do dia. O Vereador José Vagner
Araújo de Lavor cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores
Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa, e população
presente, em especial seu Pai. Iniciando informou que o Projeto
deste Vereador que vos fala e do Vereador Agnaldo Oliveira
0 Pinheiro foi Aprovado com o apoio do Deputado Bobo, portanto em
setembro será distribuído trinta barracas de feira padronizadas aos
feirantes de Andorinha. Em seguida destacou algumas ações do
Governo do Estado para com o Município de Andorinha por
intermédio do Deputado Bobo, entre elas o Projeto PELC, Projeto
TOPA, Projeto Valorização e Reconhecimento de Centros Culturais
Rurais, cinquenta mil reais destinados para limpeza de pequenas
aguadas, ressaltando que o referido recurso esta na conta do
Município. No ensejo questionou sobre a morosidade da
administração Municipal. Continuando salientou que o Município
foi comtemplado também com a continuidade do Programa Luz para
todos. Todavia esclarece ser obras do Governo Rui Costa, por
intermédio do Deputado Bobo, atendendo parte das nossas
reivindicações, ressaltando que sete comunidades serão
beneficiadas. Na continuidade salientou que o Governo do Estado
precisa investir mais no Município de Andorinha, principalmente
com relação a Segurança Pública, porém o Gestor Municipal precisa
reivindicar. Encerrando suas palavras explanou a respeito da reunião
para discutir sobre o abastecimento de agua da Embasa em
Andorinha. Na oportunidade questionou sobre o prazo de entrega do
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Projeto da praça da feira. A Vereadora Maria de Lurdes
Gonçalves de Almeida cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores
Vereadores, funcionários desta Casa, e população presente.
Iniciando Parabenizou o Prefeito por ter conseguido a energia da
fazenda Serra Branca. Em seguida enfatizou ser necessário cobrar
mais do Governo do Estado, principalmente a Praça da Feira.
Finalizando agradeceu a presença de todos.O Vereador Nilton de
Oliveira Matos cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores
Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa, e população
presente. Iniciando questionou a respeito da falta de abastecimento
Ode água da Embasa no Município, ressaltando que as devidas
providências devem ser tomadas. Em seguida questionou também a
respeito da má conservação das caixas de água da Escola São José.
Continuando enfatizou que são oito meses de gestão, no então nada
foi feito no Município. Na continuidade questionou sobre o péssimo
estado de conservação das estradas vicinais do Município, falta de
iluminação publica na Zona Rural do Município e sobre as obras
que estão paradas, inclusive as casas populares. Prosseguindo pediu
o Gestor que olhe mais para o Bairro Vila, principalmente na
avenida principal. Finalizando enfatizou ter ficado triste com o
0pronunciamento de alguns Vereadores desta Casa, com relação ao
ônibus esta abandonado no povoado de Medrado. Todavia salienta
que não seria necessário expor o assunto na Tribuna, seria mais
viável conversar diretamente com proprietário do referido ônibus. O
Vereador Cleriston Grigório de Araújo cumprimentou o Sr.
Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários desta
Casa, e população presente. Iniciando criticou o Governador do
Estado da Bahia Rui Costa, salientando que na época da campanha
ele prometeu diversas obras na região de Senhor do Bonfim e
Andorinha, no entanto não cumpriu. Todavia afirma que Rui Costa é
um homem fraco e não merece o voto dos Munícipes de Ando
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Encerrando suas palavras destacou algumas ações do Governo
Municipal, entre elas calçamento do povoado de Jabuticaba e
encascalhamento de algumas estradas vicinais do Município. O
Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro cumprimentou o Sr.
Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários desta
Casa, e população presente. Iniciando reforçou as palavras do
Vereador José Vagner, afirmando os Munícipes de Andorinha tem
muito a agradecer o Deputado Bobo e ao Governador Rui Costa. Em
seguida afirmou que fraco mesmo é a gestão do Prefeito Renato
Brandão, que envia Projeto incompleto sem condições de ser
O executado para o Governo do Estado. Continuando questionou sobre
a falta de respeito do Poder Executivo para com os Vereadores desta
Casa Legislativa. Na continuidade fez um comentário a respeito das
empresas, que ganham licitações no Município para executar obras
públicas e não respeita os direitos dos trabalhadores. Contudo afirma
ser uma obrigação do engenheiro do Município fiscalizar junto a
Secretaria Municipal de Infraestrutura. Encerrando suas palavras
Parabenizou o Prefeito pela execução do calçamento do povoado de
jabuticaba, ressaltando que a referida obra deve ser fiscalizada, no
sentido de corrigir as irregularidades. O Vereador Ancelino Lino
da Silva cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores,
Vereadora, funcionários desta Casa, e população presente. Iniciando
agradeceu o Prefeito Municipal pelas ações realizadas. Em seguida
esclareceu ser necessário reivindicar as cobranças dos Munícipes,
uma vez que obrigação do Vereador. Continuando pediu ao Líder da
situação que converse com o Prefeito sobre a falta de iluminação na
zona rural, sobre as péssimas condições das estradas vicinais do
Município e sobre necessidade de limpar as barragens comunitárias.
Na continuidade enfatizou ser necessário disponibilizar pelo menos
dois guarda Municipal no povoado de Medrado. Com relação à
questão do ônibus é necessário conversar com o proprietár
a
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retirar mesmo da rua. Com a permissão da palavra o Vereador
Agnaldo Oliveira Pinheiro afirmou que já foi encaminhado um
Oficio a Secretaria Municipal de Infraestrutura solicitando do
Secretário que converse com proprietário do referido ônibus, para
que o mesmo seja retirado do local. O Vereador Ancelmo Lino
encerrando suas palavras pediu o Sr. Presidente que marque uma
com os Vereadores Prefeito e Secretário Municipal de Saúde para
juntos discutirem a respeito do o atendimento medico no posto de
saúde, uma vez os pacientes estão solicitando consulta médica com
muita frequência. Portanto será necessário uma organização nos
O prontuários pacientes. O Sr. Presidente cumprimentou a todos,
agradeceu a presença da população. Iniciando fez um breve
comentário a respeito da reunião com o chefe regional do poio da
embasa, onde foi discutido a respeito do abastecimento de agua em
Andorinha. Todavia afirma não ser a favor que o Município seja
abastecido com a Agua do açude da IT, uma vez que existe uma
adutora que vem do rio são Francisco, portanto a Embasa precisa
tomar as devidas providências para abastecer o Município
Andorinha através do Rio São Francisco. Em seguida Informou que
esteve em salvador participando do seminário do plano de
fiscalização de educação representando esta Casa Legislativa.
Continuando salientou que esta Casa foi convida para participar de
uma no Gabinete do Prefeito de Senhor do Bonfim para discutirem
sobre Segurança Pública. Na continuidade afirmou que irá marcar a
audiência pública solicitada por Vossas Excelências, com as
autoridades policiais, conselho Tutelar e Prefeito Municipal, para
discutir sobre a Segurança Pública do Município. No ensejo
informou que o Projeto de monitoramento da cidade esta em
andamento, ressaltando que se possível será incluído o povo de
Morro Branco. Contudo afirma ser uma luta desta Casa desde
Legislatura anterior. Encerrando suas palavras informou que o
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Projeto da Praça da Feira foi entregue em Salvador dia vinte e seis
de janeiro de dois mil dezessete, no entanto no mês de abril a
(CONDER) deu retornou ao referido Projeto para ser incluída a
parte elétrica. Portanto não trata-se de morosidade com dissera o
Nobre Vereador José Vagner em seu pronunciamento. Passando-se
para a Ordem do Dia, o Sr. Presidente encaminhou o Projeto de
Lei de n°. 008/2017 para as Comissões de Finanças e de Justiça e
Redação emitir parecer dentro do prazo regimental. Em seguida
encaminhou a Proposta de Emenda Á Lei Orgânica de n°. 01//2017
para a Comissão de Justiça e Redação emitir parecer dentro do prazo
Qregimental. Continuando o Sr. Presidente colocou o Requerimento
de n°. 20/2017 em discursão. O Requerimento foi discutido por
todos os Vereadores. Após a discursão o Requerimento foi posto em
votação. O Requerimento Aprovado por Unanimidade. Na
continuidade 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 e quarenta minutos marcando a próxima Sessão para o
dia trinta e um de agosto do corrente ano, o que do ocorrido foi
lavrada a presente Ata que vai de, e.lsi ente assinada.
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