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ATA DA QUINTA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ANDORINHA 
ESTADO DA BAHIA EM 15 DE 
MARÇO DE 2018. 

Às dezoito horas e quarenta e sete 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 2°. Secretário que fizesse a chamada dos Senhores 

o Vereadores, verificando-se as presenças de: AGNALDO 
OLIVEIRA PINHEIRO; ANCELMO UNO 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 MAR[NALDO DE SOUZA 
OLIVEIRA; NTLTON 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 

o do 1°. Secretário a fazer a leitura das matérias em tramitação. Foi 
lido: Indicações de n°.s 010, 011 e 012/2018 do Gab. do Vereador 
Agnaldo Oliveira Pinheiro; Indicações de n°s. 013 e 014/2018 do 
Gab. dos Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor e Agnaldo 
Oliveira Pinheiro; Indicações de n°.s 001, 002, 003,004, 005 e 
006/2018 do Gab. do Vereador Edilson Bento da Silva; indicação 
de n°. UO3/2018 do Gab. do Vereador Ancelmo Lino da Silva; 
Requerimentos de n°.s 05,06 e 07/2018 de autoria dos Vereadores: 
José Vagner Araújo de Lavor e Agnaldo Oliveira Pinheiro; 
Requerimentos de n°.s 08, 09 e 010/2018 de autoria dos 
Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor, Agnaldo Oliveira 
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Pinheiro e Nilton de Oliveira Matos. Declaração do Ministério 
Público declarando o comparecimento do Sr. Presidente 
Marinaldo de Souza Oliveira. Acabada a leitura das matérias o Sr. 
Presidente franqueou a palavras aos Senhores Vereadores para 
assuntos diversos na pauta do dia. O Vereador Nilton de Oliveira 
Matos cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, 
Vereadora, funcionários desta Casa e população Andorinhense. 
Iniciando pediu a população Andorinhense que acompanhe os 
trabalhos desta Casa Legislativa. Em seguida relembrou que o 
Prefeito Municipal, esteve nesta Casa pedindo ajuda aos 
Vereadores e justificando que o ano de dois mil e dezessete foi 
muito difícil. no entanto oito dias depois fez um carnaval no valor 
de quarenta e cinco mil. Continuando fez um comentário a respeito 
das contratações, questionando que algumas pessoas contratadas 
não necessitam de emprego na Prefeitura, no entanto foram 
nomeadas como representantes Distrital. Na continuidade pediu os 
Edis, que aprovem o Requerimento deste Vereador que vos fala, 
solicitando que o Prefeito compareça nesta Casa para dar 
explicações sobre o contrato da casa de apoio a qual não existe no 
Município. Prosseguindo informou esteve na Assembleia 
Legislativa da Bahia, em companhia da Professora Dourineide 
Conceição, em busca de melhorias para o Município. Dando 
Prosseguimento pediu o Prefeito que tome as devidas providências 
a respeito das obras que estão paradas no Município. Encerrando 
suas palavras repudiou a atitude dos edis, por não aprovarem o 
Requerimento de n°. 03/2018 o qual solicitava informações sobre 
onde está sendo aplicado o dinheiro do CFEM. Na oportunidade 
questionou a respeito dos desvios de funções na Prefeitura de 
Andorinha. O Vereador Cleriston Grígorio de Araújo 
cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora 
e funcionários desta Casa, e população presente. Iniciando fez um 
comentário a respeito das constantes quedas de energia na Cidade. 
Em seguida questionou sobre os sons de paredões que está 
incomodando a população. Continuando explanou sobre a questão 
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da regulação. Na continuidade salientou ser necessário tomar as 
devidas providências com relação ao descaso da Casa Lotérica 
para com os Munícipes. Finalizando pediu o Sr. Presidente que 
envie um oficio para o Diretor da empresa Ferbasa solicitando uma 
reunião com os Vereadores no sentido de solicitar a recuperação 
das estradas vicinais do Município, principalmente a estrada que 
liga o povoado de Medrado a Sede do Município. O Vereador 
Agnaldo Oliveira Pinheiro cumprimentou o Sr. Presidente, 
Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa, e 
população presente. Iniciando agradeceu a presença dos colegas de 
partido. Em seguida reforçou as palavras do Vereador Cleriston 
Grígorio com relação a Ferbasa, salientando ser necessário a união 
de todos os Vereadores, no sentido de pedir ajuda a referida 
empresa. Continuando parabenizou o Sr. Presidente por ter indo ao 
Ministério Público mover ação contra a empresa Coelba a qual 
presta um serviço de péssima qualidade ao Município de 
Andorinha. Na continuidade agradeceu a presença dos jovens 
nesta Casa Legislativa. Prosseguindo demostrou indignação contra 
os donos de bares que vende bebidas alcoólicas a menores de 
idade. Dando prosseguimento pediu mais atuação do Conselho 
Tutelar, no sentido de evitar esse tipo e ação. Finalizando reforçou 
as palavras do Nobre Vereador Nilton de Oliveira Matos com 
relação aos recursos do CFEM, reafirmando o Requerimento era 
somente solicitando um extrato com as devidas informações onde 
está sendo aplicado o dinheiro, no sentido manter a população 
informada. Na oportunidade afirmou que este Vereador que vos 
fala está fazendo sua parte. O Vereador Edinaldo Alves de 
Macedo cumprimentou o Sr. Presidente, demais Vereadores e 
população presente. Iniciando informou ter participado da 
audiência Pública realizada nesta Casa Legislativa, onde foi 
discutido sobre a formação das comissões para a entrega de título 
de terras para o povo do Município. Em seguida enfatizou que o 
trabalho dos Vereadores desta Casa é voltado para o povo do 
Município. Todavia afirma que este Vereador que vos fala esta 



fiscalizando e reivindica melhorias para o Município. 
Continuando parabenizou o Sr. Presidente por te acionado o 
Ministério Público contra a empresa Coelba. Na continuidade 
afirmou que o recurso no valor de cem mil reais já está nos cofres 
do Município, no ensejo informou que duas Emendas foram 
aprovadas uma no valor de cem mil reais e outra no valor de cento 
e oitenta mil reais, ambas destinadas para ser a Saúde do 
Município, ou seja, para a compra de uma ambulância da SAMU 
e outra para aquisição de equipamentos para os PSF e UBS do 
Município. Contudo afirma ter sido uma conquista deste Vereador 
que vos fala. Prosseguindo informou que irá a Salvador junto ao 
Prefeito Municipal busca de uma ambulância para atender melhor 

o 	os Munícipes de Andorinha. Ressaltando ter sido uma conquista 
do Governo Municipal junto ao Deputado Euclides Fernandes. 
Finalizando parabenizou Dr. Matos pela vossa atenção para com o 
povo do Município. O Vereador José Vagner Araújo de Lavor 
cumprimentou o Sr. Presidente, demais Vereadores, Vereadora e 
população presente. Iniciando registrou a presença do Sr. Vieira e 
dos alunos da Escola Paulo Souto. Em seguida parabenizou o Sr. 
Presidente por ter acionado o Ministério Público contra a empresa 
Coelba, representando esta Casa Legislativa. Continuando leu para 
a população o oficio n°. 020/2018, do Prefeito Municipal 
encaminhado aos Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor e 

O 	Agnaldo Oliveira Pinheiro. Na continuidade esclareceu que os 
Vereadores são fiscalizadores do Município e foram eleitos 
democraticamente da mesma forma que o Prefeito foi eleito. 
Portanto o Prefeito não vai calar a boca dos Vereadores. 
Prosseguindo afirmou que os Vereadores estão nesta casa para 
defender os interesses do povo. Finalizando convidou a população 
Andorinhense para participar do encontro de prestação de contas 
do PC do B de Andorinha e lançamento da revista que prestação 
de contas dos trabalhos deste Vereador que vos fala e do Vereador 
Agnaldo Oliveira Pinheiro. Na oportunidade convidou também a 
população para a caminhada Santa, no ensejo pediu a presença da 
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população na via-sacra. O Vereador Ancelmo Lino da Silva 
cumprimentou o Sr. Presidente, demais Vereadores, e população 
presente. Iniciando agradeceu a presença dos jovens e solicitou dos 
mesmos que sigam o caminho do bem. No ensejo, agradeceu a 
presença dos colegas de partido. Em seguida endossou as palavras 
do nobre Vereador Ednaldo Alves de Macedo com relação a saúde 
do Município e as constantes queda de energia na cidade. 
Encerrando suas palavras demostrou satisfação para com o 
atendimento Médico no Município. no ensejo parabenizou o 
Prefeito e o Secretário Municipal de Saúde por algumas ações 
realizadas. Ressaltando ser necessário a união dos Poderes 
Legislativo e Executivo para discutirem junto ao Prefeito de 
Senhor sobre a regulação. A Vereadora Maria de Lurdes 
Gonçalves de Almeida cumprimentou o Sr. Presidente, demais 
Vereadores, e população presente. Iniciando destacou a presença 
do Sr. Vieira e dos alunos da Escola Paulo Souto. Em seguida 
agradeceu os colegas Vereadores pelo apoio a esta Vereadora que 
vos fala. Continuando fez um comentário a respeito da regulação 
do Hospital Regional de Senhor do Bonfim. Na continuidade pediu 
o Sr. Presidente que converse com o Prefeito, no sentido de 
solicitar uma reunião com o Diretor do Hospital Regional de 
Senhor do Bonfim. Finalizando agradeceu o Sr. Presidente por ter 
acionado o Ministério público contra a empresa Coelba. Na 
oportunidade agradeceu o Prefeito pelo execução do calçamento 
da rua José Reis e da rua da Escola São José no Bairro Vila Peixe. 
O Sr. Presidente cumprimentou os Senhores Vereadores, 
funcionários desta Casa e população presente, agradeceu a 
presença de todos. Iniciando colocou-se à disposição da Nobre 
Vereadora Maria de Lurdes, no que for possível. Em seguida 
agradeceu a D?. Daniele Cochrane, por vossa atenção para com 
esta Casa Legislativa, no ensejo parabenizou a todos os Vereadores 
desta Casa pela iniciativa de solicitar a intervenção do Ministério 
Público com relação ao fornecimento de energia da Coelba. 
Continuando afirmou que irá enviar um Oficio ao Secretário 
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Municipal de Saúde para que ele compareça nesta Casa, para 
prestar contas referente ao ano de dois mil e dezessete e para dar 
explicações sobre a pactuação. Todavia afirma que irá marcar uma 
reunião com o Prefeito de Senhor do Bonfim para discutir sobre a 
regulação. Na continuidade salientou que irá convidar o Conselho 
Tutelar do Município para prestar esclarecimentos sobre a atuação 
do referido conselho no Município. Finalizando explanou a 
respeito dos paredões afirmando que irá pedir a intervenção da 
Prefeitura e da Policia Militar, no sentido de resolver o problema. 
Passando-se para a Ordem do Dia. O Sr. Presidente o Sr. 
Presidente colocou o Requerimento de n°. 005/2018 em discussão. 
O Requerimento foi discutido pelos Vereadores: José Vagner 
Araújo de Lavor; Edilson Bento da Silva; Agnaldo Oliveira 
Pinheiro; Ednaldo Alves de Macedo. Após a discursão O 
Requerimento foi posto em votação. Requerimento Aprovado por 
Unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente colocou o 
Requerimento de n°. 006/2018 em discussão. O Requerimento foi 
discutido pelos Vereadores: Agnaldo Oliveira Pinheiro; José 
Vagner Araújo de Lavor; Marinaldo de Souza Oliveira. Após a 
discursão O Requerimento foi posto em votação. Requerimento 
Reprovado. Continuando o Sr. Presidente colocou o 
Requerimento de n°. 007/2018 em discursão. O Requerimento foi 
Discutido pelos Vereadores: Agnaldo Oliveira Pinheiro; José 
Vagner Araújo de Lavor; Ednaldo Alves de Macedo Após a 
discursão. O Requerimento foi posto em votação. Requerimento 
Reprovado. Na continuidade o Sr. Presidente colocou o 
Requerimento de n°. 008/2018 em discursão. O Requerimento foi 
Discutido pelos Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor; 
Ednaldo Alves de Macedo; Nilton de Oliveira Matos. Após a 
discursão. O Requerimento foi posto em votação. O Requerimento 
Aprovado por Unanimidade. Prosseguindo o Sr. Presidente 
colocou o Requerimento n'.09/2018 em discursão. O 
Requerimento foi discutido pelos Vereadores: José Vagner Araújo 
de Lavor; Agnaldo Oliveira Pinheiro. Após a discursão. 0 
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Requerimento foi posto em votação. Requerimento Reprovado. 
Dando prosseguimento o Sr. Presidente colocou o Requerimento 
n'.010/2018 em discursão. O Requerimento foi discutido pelos 
Vereadores: Nilton de Oliveira Matos; José Vagner Araújo de 
Lavor; Ednaldo Alves de Macedo; Maria de Lurdes, Ancelmo Lino 
da Silva, Agnaldo Oliveira Pinheiro. Após a discursão. O 
Requerimento foi posto em votação. O Requerimento Reprovado. 
Na sequencia o Sr. Presidente solicitou das comissões que na 
próxima Sessão apresente os Pareceres referente aos Projeto em 
tramitação nesta Casa Legislativa e voltou a franquear a palavra 
aos Senhores Vereadores para discutirem a respeito de vossas 
Indicações fizeram uso da palavra os Vereadores: José Vagner 

o Araújo de Lavor, Agnaldo Oliveira Pinheiro e Edilson Bento da 
Silva. 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 dois 
minutos, marcando a próxima Sessão para o dia vinte e dois de 
março do corrente ano, o que do ocorrido foi lavrada a presente 
Ata que vai devidamente assinada. 
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