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ATA DA VIGÉS SIMA NONA
SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
ANDORINHA ESTADO DA
BAHIA EM 16 DE NOVEMBRO
DE 2017.
Às dezoito horas e cinquenta e cinco minutos no salão nobre
Amulfo 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
O Senhores Vereadores, verificando-se as presenças de: AGNALDO
OLIVEIRA PINHEIRO; ANCELMO UNO DA SILVA;
CLERISTON GRIGÓRIO DE ARAUJO; EDILSON BENTO DA
SILVA; EDNALDO ALVES DE MACEDO; JOSÉ VAGNER
ARAÚJO DE LAVOR; MARINALDO DE SOUZA OLIVEIRA e
NILTON DE OLIVEIRA MATOS. Notou-se a ausência da
Vereadora MARTA DE LURDES GONÇALVES DE ALMEIDA.
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. Com a seguinte
Õ ratificação onde se lê José Sipaúba Araújo de Lavor: leia-se José
Sipaúba de Lavor. Passando-se para o Expediente do Dia, o Sr.
Presidente solicitou do 1°. Secretário a fazer a leitura das matérias
em tramitação. Foi lido: Indicação de no. 016/2017 do Gab. do
Vereador Marinaldo de Souza Oliveira; Indicação de n°. 017/2017
do Gab. do Vereador Ednaldo Alves de Macedo; Parecer de n°.
011/2017 da Comissão de Justiça e Redação Favorável ao Projeto
de Lei de n°. O11/2017; Parecer de n°. 012/2017 da Comissão de
Justiça e Redação Favorável ao Projeto de Lei de n°. 013/2017;
Emenda Modifica de n°. 01/2017 ao Projeto de Lei de n°. o /2017;
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Emenda Aditiva de n°. 01/2017 ao Projeto de Lei de n°. 012/2017;
Indicações de n°s.044 e 045/2017 do Gab dos Vereadores: Agnaldo
Oliveira Pinheiro e José Vagner Araújo de Lavor; Indicações de
n°s.070 e 071/2017 do Gab dos Vereadores: José Vagner Araújo de
Lavor e Agnaldo Oliveira Pinheiro; Requerimentos de n°s. 021 e
022/2017 de autoria dos Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor
e Agnaldo Oliveira Pinheiro; Oficio de n°. 138/2017 da Secretaria
Municipal de Educação. Acabada a leitura das matérias o Sr.
Presidente justificou a ausência da Vereadora Maria de Lurdes
Gonçalves de Almeida. Em seguida franqueou a palavras aos
O Senhores Vereadores para assuntos diversos na pauta do dia. O
Vereador Edilson Bento da Silva cumprimentou o Sr. Presidente,
Senhores Vereadores, funcionários desta Casa e população
presente. Iniciando parabenizou o Prefeito Municipal e Secretário
Municipal de infraestrutura pelo patrolamento de algumas estradas
vicinais do Município, ressaltando que dentro em breve todas as
Estradas serão patroladas. No ensejo parabenizou também pela
limpeza das barragens comunitárias e pelo abastecimento de água
na Zona Rural do Município através de carros. Encerrando suas
palavras agradeceu o Prefeito Municipal pela pavimentação do
Povoado de Medrado. O Vereador Cleriston Gregório de Araújo
cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, funcionários
desta Casa e população presente. Iniciando agradeceu o Prefeito
Municipal pala limpeza da Barragem da Fazenda Serra Branca,
atendendo a Indicação deste Vereador que vos fala. Em seguida
discordou com que os Vereadores de oposição disseram nas
Sessões anterior a respeito da administração Municipal. Com
exceção do Nobre Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro o qual está
realizando um trabalho excelente nesta Casa Legislativa. Todavia
afirma que Vereador de oposição deve falar a verdade.
Continuando endossou as palavras do Nobre Vereador E
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Bento da Silva. Encerrando suas palavras parabenizou o Prefeito
Municipal pela execução de diversas obras no Município, entre elas
a pavimentação da comunidade de Jabuticaba e pela casa de apoio
aos estudantes do Município em Salvador. O Vereador Agnaldo
Oliveira Pinheiro cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores
Vereadores, funcionários desta Casa e população presente.
Iniciando justificou sua ausência na Sessão anterior e pediu
desculpas à população Andorinhense. Em seguida prestou
solidariedade a família do colega Vereador José Vagner Araújo de
Lavor. Todavia afirma que falar do saudoso José Sipaúba de Lavor
significa falar de um Pai, Irmão e Amigo. Continuando agradeceu o
Prefeito Renato Brandão pela contra partido na pavimentação do
Povoado de Medrado. Na continuidade fez um comentário a
respeito da saúde do Município, questionando que um paciente
necessitou ser transportado para Senhor do Bonfim, no entanto foi
informado que naquele momento só tinha uma ambulância do posto
médico a qual não poderia sair. Mas através de amizade a referida
ambulância foi liberada e o rapaz foi transportado para Senhor do
Bonfim. No ensejo pediu o Líder que converse com o Secretário
Municipal de Saúde, no sentido evitar isso não volte a se repetir.
Encerrando suas palavras informou que através do Deputado Bobo
Andorinha esta sendo contemplada com a construção de um
Estádio de Futebol. No entanto falta da Prefeitura enviar a
documentação necessária exígida pelo Governo do Estado, para
que referida obra seja conveniada. O Vereador Ancelmo Lino da
Silva cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores,
funcionários desta Casa e população presente. Iniciando explanou a
respeito da saúde Pública do Município de Andorinha, salientando
que o Nobre Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro tem razão em
questionar. Todavia afirma que a saúde de Andorinha é muito cara
e bem abastecida com transporte, porém o Secretário Municipal de

4

o

Saúde precisa fazer planejamento. Contudo afirma que o Município
de Andorinha está atendendo muitos pacientes de outros
Municípios e isso sobrecarrega o Município. Em seguida
demostrou satisfeito com a limpezas das barragens das fazendas
Lagoa da Onça, Serra Branca e Carrancudo. Todavia salienta
esperar que as demais barragens de outras localidades sejam
limpas. Finalizando pediu ao Líder do Governo que converse com
o Prefeito a respeito do abastecimento de água através de carrospipas na Zona Rural do Município, no sentido de acabar com a
politicagem. Contudo afirma ter recebido muitas queixas das
pessoas, que necessitam de água. O Vereador Ednaldo Alves de
Macedo cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores,
funcionários desta Casa e população presente. Iniciando explanou a
respeito da limpeza das aguadas do Município. Em seguida fez um
comentário a respeito da saúde pública, salientando ser um
problema Estadual, Federal e Municipal, portanto também é um
problema de Andorinha, no entanto é necessário qualificar
funcionários, conversar com os funcionários que receberam cargos
de confiança. No sentido de manter os serviços básicos, que é
obrigação do Município. Continuando afirmou que os Munícipes
precisam de respeito. Finalizando salientou ser necessário
conversar com o Prefeito e o Secretário de Saúde no sentido de
resolver o problema. O Vereador José Vagner Araújo de Lavor
cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, funcionários
desta Casa e população presente. Iniciando destacou a presença do
Sr. Zé da Paz Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da
Agricultura Familiar. Em seguida agradeceu o colega Vereador
Agnaldo Oliveira Pinheiro pelas palavras em homenagem ao Pai
deste Vereador que vos fala. Continuando informou ter participado
da reunião do Fórum de Desenvolvimento realizada nesta Casa
Legislativa, onde foi discutido a respeito da limpeza das agu
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comunitárias. Todavia afirma não concordar com o que foi dito
nesta Tribuna com relação a limpeza das referidas aguadas.
Ressaltando que está muito preocupado, uma vez que o recurso no
valor de cinquenta mil reais adquirido através do Deputado Bobo
está disponível desde o mês de junho, no entanto apenas duas
comunidades tiveram suas aguadas limpas. Contudo afirma existir
morosidade por parte da administração Municipal. Na continuidade
enfatizou que o Município possui duas maquinas, no entanto, a
politicagem está falando mais alto. Com a permissão da palavra o
Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro, questionou que o nome do
Deputado Bobo, que conseguiu o Convênio já mais foi citado pela
gestão. Todavia afirma que isso é muito agravante. O Vereador
José Vagner Araújo de Lavor prosseguindo com seu
pronunciamento afirmou que o Município foi agraciado com a
possibilidade de estádio de futebol, através do Deputado Bobo e do
Governador Rui Costa, no entanto o Município ainda não enviou a
documentação necessária solicitada pelo Governo do Estado.
Encerrando suas palavras afirmou que não existe motivos para este
Vereador que vos fala parabenizar a gestão, uma vez que o
Município não está cumprindo com o que a Lei manda. Na
oportunidade citou diversas as ações que o Município recebeu
através da oposição nesta Gestão. No ensejo interrogou os edis
perguntando quais são as ações do Governo Municipal. O
Vereador Nilton de Oliveira Matos cumprimentou o Sr.
Presidente, Senhores Vereadores, funcionários desta Casa e
população presente. Iniciando dirigiu suas palavras diretamente ao
Nobre Vereador Cleriston Grígorio, afirmando que este Vereador
que vos fala não é oposição e está nesta Casa Legislativa para
fiscalizar os recursos do Município e defender os direitos do povo.
Todavia afirma que este Vereador que fala jamais fez uso desta
Tribuna para falar mentiras. Em seguida pediu o Nobre Vereado
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que faça uma visita na região de Riacho Seco, no sentido de ver a
situação das aguadas, no ensejo pediu também que observe a
situação das estradas vicinais do Município. Continuando afirmou
que jamais este Vereador que vos fala irá aplaudir a Gestão do
Prefeito Renato Brandão. Na continuidade salientou que Vossa
Excelência falou mal do Prefeito na sessão anterior e hoje está
elogiando. Finalizando fez duras críticas à administração Municipal
principalmente com relação a saúde do Município, no ensejo
mostrou passagens e requisição solicitando exames, ambos sem
validade. O Sr. Presidente cumprimentou a todos. Iniciando
o informou que através do Requerimento de n°. 20/2017 de autoria
dos Vereadores: José Vagner, Agnaldo Oliveira e Nilton de
Oliveira Matos, aprovado por desta Casa Legislativa. A Coelba
enviou um Oficio a esta Casa Legislativa, informando que irá
iniciar os trabalhos de manutenção na rede elétrica, no sentido
melhorar a qualidade do fornecimento de energia elétrica na
Cidade. Em seguida informou que a máquina que pertence ao
Município está em manutenção, portanto patrolamento das estradas
vicinais do Município, está sendo executado com a máquina do
Consórcio. Todavia afirma que este Vereador que vos fala
o conversou com Secretário executivo do Consórcio pedindo que a
referida máquina possa fica mais tempo no Município, no sentido
de dar continuidade aos trabalhos. Continuando frisou a respeito do
abastecimento de agua na Zona Rural do Município através de
carros-pipas, salientando que existe cinco carros, porém não atende
à demanda do Município. Encerrando suas palavras informou que
já está sendo feito o processo a licitatório para a compra de um
carro para esta Casa legislativa, como também as devindas
providências estão sendo tomadas para dar início a reforma dos
banheiros desta Casa. Passando-se para a Ordem do Dia, o Sr.
Presidente colocou a Emenda Modificativa de n°.01/2017 ao
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Projeto de Lei de no. 012/2017 em discursão. Discutiram sobre a
Emenda os Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor; Agnaldo
Oliveira Pinheiro. Após a discursão a Emenda foi posta em
votação. Emenda aprovada por Unanimidade. Em seguida o Sr.
Presidente colocou a Emenda Aditiva de n°.01/2017 ao Projeto de
Lei de n°. 012/2017 em discursão. Discutiram sobre a Emenda
somente pelo Vereador José Vagner Araújo de Lavor. Após a
discursão a Emenda foi posta em votação. Emenda aprovada por
Unanimidade. Continuando o Sr. Presidente Colocou o Projeto de
Lei de n°. 012/2017 em votação. Projeto Aprovado por
Unanimidade com as Emendas Modificativa e Emenda Aditiva.
Na continuidade o Sr. Presidente colocou o Projeto 011/2017 em
discursão. Discutiram sobre o Projeto os Vereadores: José Vagner
Araújo de Lavor; Marinaldo de Souza Oliveira. Após a discussão o
Projeto foi posto em votação. O Projeto de Lei de no 011/2017 foi
Aprovado por Unanimidade. Prosseguindo o Sr. Presidente
colocou o Projeto 013/2017 em discursão. Discutiram sobre o
Projeto os Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor; Agnaldo
Oliveira Pinheiro. Após a discussão o Projeto foi posto em votação
O Projeto de Lei de n° 013/2017 foi Aprovado por
Unanimidade. Dando prosseguimento o Sr. Presidente colocou o
Requerimento de no. 021/2017 em discursão. O Requerimento foi
discutido pelos Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor; Ednaldo
Alves de Macedo; Agnaldo Oliveira Pinheiro; Edilson Bento da
Silva. Após a discursão o Requerimento foi posto em votação. O
Requerimento Aprovado por Unanimidade. Na sequência o Sr.
Presidente colocou o Requerimento de n°. 022/2017 em discursão.
O Requerimento foi discutido somente pelo Vereador José Vagner
Araújo de Lavor. Após a discursão o Requerimento foi posto em
votação. O Requerimento Aprovado por Unanimidade. o Sr.
Presidente solicitou do 2°. Secretário a fazer a leitura dos Decreto
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Legislativos. Foi lido: Decreto Legislativo de n°. 037/2017, que
aprova o Projeto de Lei de n°. 011/2017, que Revoga na Integra t
Lei Municipal n°. 463/2017, que institui o Programa de
Recuperação Fiscal Municipal- REFIS, no Município de
Andorinha-Ba. Decreto Legislativo de n°. 038/2017, que aprova o
Projeto de Lei de n°. 013/2017, que dispõe sobre o Serviço de
Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal e
Vegetal no Município de Andorinha-Ba. Decreto Legislativo de n°.
039/2017, que aprova o Projeto de Lei de 0• 012/2017, que dispõe
sobre a criação do Fundo Municipal de Apoio a Agricultura
o Familiar (FIJMAF). 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: Marinaldo de Souza Oliveira; Ednaldo Alves de
Macedo; 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 vinte e seis minutos marcando a
próxima Sessão para o dia vinte e três do corrente ano, o que do
ocorrido foi lavrada a presente t t4 . ue vai devidamente assinada.
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