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ATA DA QUARTA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ANDORINHA 
ESTADO DA BAHIA EM 08 DE 
MARÇO DE 2018 

Li 

Às dezoito horas e trinta e três 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 LINO DA SILVA; 
CLERISTON GREGÓRIO DE ARAUJO; EDILSON BENTO 
DA SILVA; EDNALDO ALVES DE MACEDO; JOSÉ 
VAGBNR ARAÚJO DE LAVOR; MARINALDO DE SOUZA 
OLIVEIRA; NILTON DE OLIVEIRA MATOS. Notou-se a 
ausência da Vereadora MARIA 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 
conforme lida. Passando-se para o Expediente do Dia, o Sr. 

O 

	

	Presidente solicitou do 1°. Secretário a fazer a leitura das matérias 
em tramitação. Foi lido: Indicações de n°s. 007, 008 e 009/2018 do 
Gab. dos Vereadores: Agnaldo Oliveira Pinheiro e José Vagner 
Araújo de Lavor; Indicações de n°.s 010, 011 e 012/2018 do Gab. 
dos Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor e Agnaldo Oliveira 
Pinheiro; Requerimentos de n°.s 03 e 04/2018 de autoria dos 
Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor e Agnaldo Oliveira 
Pinheiro; Requerimento de n'.00212018 de autoria do Vereador 
Ednaldo Alves de Macedo; Oficio de n°. 019/2018 do Gab. do 
Prefeito Municipal, encaminhando a esta Casa Legislativa Projetos 

X ~~ 
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de Lei de n°.s 001 e 002/2018; Mensagem ao Projeto de Lei de no. 
001/2018; Mensagem ao Projeto de Lei de n°. 002/2018; 
Atestado Médico da Vereadora Maria de Lurdes Gonçalves de 
Almeida. Acabada a leitura das matérias o Sr. Presidente 
franqueou a palavras aos 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 Andorinhense. Iniciando 
parabenizou sua mãe e todas as mulheres Andorinhense pela 
passagem do seu dia. Em Seguida parabenizou o Vereador 
Ednaldo Alves de Macedo pelo vosso Requerimento. Continuando 
parabenizou os Vereadores José Vagner e Agnaldo Pinheiro pela 

O Indicação solicitando a construção de abrigos na BA,220. 
Ressaltando ter sido uma das primeiras Indicações deste Vereador 
que vos fala, no entanto não foi atendido, mas espera que o Prefeito 
execute a referida obra. Na continuidade parabenizou o Sr. 
Presidente pelo segundo Ciclo Turismo de Andorinha o qual Vossa 
Excelência faz parte da organização. Finalizando fez um 
comentário a respeito dos campeonatos, que está sendo realizado 
no interior do Município. O Vereador Cleriston Grígorio de 
Araújo cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, 
funcionários desta Casa, e população presente. Iniciando 
parabenizou as mulheres Andorinhense pelo seu dia. Em seguida 

O 	frisou a respeito da realização do campeonato rural. Continuando 
dirigiu suas palavras ao Nobre Vereador José Vagner Araújo de 
Lavor reafirmando que que foram limpos mais de quinhentos 
tanques no Município. Na continuidade salientou que as estradas 
vicinais do Município estão ficando intransitáveis, portanto ira 
pedir o Prefeito para patrolar as mesmas o mais rápido possível. 
Prosseguindo dirigiu suas palavras ao Nobre Vereador Nilton de 
Oliveira Matos, afirmando ter certeza que quase todos os dias tem 
Médicos em Andorinha. Dando prosseguimento interrogou qual 
foi a gestão que prestou atendimento médico domiciliar no interior, 
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do Município. Contudo afirma que na Gestão de Agileu faltava até 
combustível nas ambulâncias. Encerrando suas palavras pediu o 
povo que ajude os Vereadores a administrar o Município. O 
Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro cumprimentou o Sr. 
Presidente, Senhores Vereadores, funcionários desta Casa, e 
população presente. Iniciando parabenizou todas as mulheres, em 
especial as Mulheres Andorinhense. Em seguida mostrou a todos 
um jornal o qual divulga os trabalhos deste Vereador que vos fala 
e do Vereador José Vagner Araújo de Lavor. Continuando 
questionou que está sendo publicando no fecebook da Prefeitura 
obras que não foram executadas, ou seja, estão fazendo 
propaganda enganosa. Na continuidade prestou homenagem a 
família do Sr. Altino e Dona Maria, no ensejo, afirmou que o 
Prefeito não deu importância para o Projeto de Lei do Legislativo 
de no. 01/2017, aprovado por esta Casa, solicitando a 
denominação da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal de 
Andorinha, como Altino Nascimento Ferreira Junior. 
Prosseguindo endossou as palavras do nobre Vereador Edilson 
Bento da Silva com relação a realização Ciclo Turismo de 
Andorinha, na oportunidade parabenizou o Secretário Reis pelo 
apoio para a realização do evento. Dando prosseguimento afirmou 
que este Vereador que vos fala em companhia do Vereador José 
Vagner solicitou do Deputado Bobo, um Trator Agrícola e poços 

O artesianos, no sentido de atender as necessidades dos moradores 
da Zona Rural do Município. Por conseguinte, afirma que o Nobre 
Vereador Edilson Bento da Silva está de parabéns vossa Indicação 
a qual solicita do Município a compra de um Trator. Finalizando 
agradeceu o Secretário de infraestrutura por estar sendo executada 
reforma da pavimentação do povoado de medrado. Na 
oportunidade lamentou que o recurso no valor de cinquenta mil 
reais está disponível na conta na conta do Município, porém as 
aguadas não foram limpas, simplesmente por questões políticas. O 
Vereador Anselmo Lino da Silva cumprimentou o Sr. Presidente 
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demais Vereadores, e população presente. Iniciando desejou boas- 
vindas aos visitantes. Em seguida parabenizou todas as mulheres 
pelo seu dia, em especial sua mãe e sua esposa. Continuando 
dirigiu suas palavras ao Nobre Vereador Cleriston Grígorio Líder 
do Governo Municipal, pedindo que converse com o Prefeito no 
sentido de iniciar o patrolamento das estradas vicinais do 
Município, principalmente a estrada que liga o Povoado de 
Medrado a sede do Município. Com  relação a limpeza das aguadas 
afirmou ser sabedor que foram limpas muitas aguadas no 
Município, mas infelizmente a região deste Vereador que vos fala 
foi esquecida. Continuando pediu o Secretário Municipal de 
Infraestrutura que seja feito a recuperação do calçamento das ruas 

O 	da cidade e a limpeza das referidas ruas. Na continuidade afirmou 
que este Vereador que vos fala está nesta Casa para reivindica 
melhorias para os Munícipes. Encerrando suas palavras esclareceu 
para a população que este Vereador que vos fala reivindicou do 
Poder Executivo a limpeza das agudas, porém não foi atendendo. 
O Vereador Edinaldo Alves de Macedo cumprimentou o Sr. 
Presidente, demais Vereadores e população presente. Iniciando 
parabenizou as mulheres pela passagem do seu dia. Em seguida 
questionou a respeito das constantes quedas de energia na cidade. 
Continuando agradeceu a Dr. Ricardo por ter sido atencioso Dona 
Irene, a qual precisou ser transferida para Juazeiro, no ensejo 

O 	questionou sobre a falta de respeito para com a paciente que ficou 
horas aguardando uma ambulância. Todavia salienta ser 
inadmissível que a ambulância da SAMU, não possa transportar 
um paciente sem autorização da regulação. Na continuidade fez 
um breve comentário sobre a falta de respeito das entidades 
financeira da cidade para com a população Andorinhense, 
questionando que as pessoas ficam horas e horas na fila para 
receber duzentos reais. Prosseguindo pediu o Sr. Presente que 
envie um oficio para a gerente da Casa Lotérica, solicitando que 
ela compareça nesta casa para dar ex . licações a respeito da 
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lentidão do sistema da referida Casa Lotérica e sobre a falta de 
dinheiro nos caixas. Dando prosseguimento parabenizou o Sr. 
Presidente pela realização do segundo Ciclo Turismo de 
Andorinha Finalizando enfatizou ser obrigação da empresa 
Ferbasa fazer a Estrada que liga o povoado de Medrado a Sede do 
Município. Na oportunidade informou que através da solicitação 
deste Vereador Ministério da Saúde enviou cem mil reais para ser 
investido na reestruturação da rede de Saúde básica de Andorinha. 
O Vereador José Vagner Araújo de Lavor cumprimentou o Sr. 
Presidente, demais Vereadores, e população presente. Iniciando 
saudou todas as mulheres Andorinhense em especial as 
funcionárias desta Casa Legislativa. Em seguida dirigiu suas 

O palavras ao Nobre Vereador Cleriston Grígorio de Araújo 
esclarecendo ser obrigação da Prefeitura ter os relatórios das obras 
executadas no Município. Todavia salienta que se Vossa 
Excelência sente dificuldade em fazer a solicitação, este Vereador 
que vos fala irá solicitar através de oficio, portanto a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura terá quinze dias para responder. E se 
não responder este Vereador que vos fala irá pedir a intervenção 
do Ministério Público. Continuando parabenizou o Sindicato de 
Agricultura Familiar de Andorinha pela mobilização pública, no 
ensejo, questionou que o Poder Executivo não enviou nem 
representante para participar do ato público. Na continuidade 

O 	salientou que em comemoração ao dia internacional da Mulher a 
equipe do PELC está realizando aula de zumba especialmente para 
as mulheres. Prosseguindo questionou a respeito da má prestação 
de serviço da operadora de telefonia móvel de Andorinha, no 
ensejo, solicitou do Sr. Presidente que acione o Ministério Público 
para que as devidas providencias sejam tomadas. Dando 
prosseguimento parabenizou o Nobre Vereador Ednaldo Alves de 
Macedo por ter conseguido o recurso no valor de cem mil reais. 
Com relação a Coelba afirmou se necessário acionar o Ministério 
público. Finalizando cobrou do Sr. Presidente a presença do 
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Secretário Municipal de Saúde nesta casa para prestar 
esclarecimentos sobre o não pagamento do adicional de incentivo 
financeiro dos agentes comunitários de Saúde do Município. O 
Vereador Nilton de Oliveira Matos cumprimentou o Sr. 
Presidente, Senhores Vereadores, funcionários desta Casa e 
população Andorinhense. Iniciando explanou sobre o Campeonato 
realizado no povoado de Riacho Seco, no ensejo, agradeceu a 
colaboração dos colegas Vereadores desta Casa. Em seguida 
mostrou um contrato no valor mensal de seiscentos reais, referente 
a locação de uma casa de apoio aos pacientes da Zona rural do 
Município, o qual foi feito em dois mil e dezessete, no ensejo 
interrogou os edis, perguntando onde funciona a referida casa. 

o 	Contudo afirma ser uma falta de respeito para com os Munícipes. 
Continuando dirigiu suas palavras ao Nobre Vereador Cleriston 
Grígorio afirmando que o dinheiro do CFEM é suficiente para 
fazer uma administração descente. Na continuidade questionou 
sobre o abandono em que se encontra o Bairro Vila Peixe. 
Prosseguindo salientou ser uma falta de vergonha cobra setenta 
reais para limpar um tanque de pai de família que esta lutando pela 
sobrevivência. Dando prosseguimento reforçou a palavras dos 
colegas Vereadores com relação a má prestação de serviço das 
empresas Tim e Coelba no Município. Finalizando pediu o 
Secretário Municipal de inifraestrutura que providencie o 

O 	melhoramento do calçamento das ruas da cidade. O Sr. Presidente 
cumprimentou os Senhores Vereadores, funcionários desta Casa e 
população presente. Iniciando destacou a presença da esposa do 
Vereador Ancelmo Lino da Silva. Em seguida parabenizou as 
mulheres pela passagem do seu dia. Continuando parabenizou os 
Vereadores Agnaldo Oliveira Pinheiro e José Vagner, pela 
iniciativa de divulgar vossos trabalhos. Na continuidade afirmou 
está com a consciência tranquila em saber que Casa Legislativa 
nesta Legislatura está fazendo a diferença. Prosseguindo 
agradeceu a Secretaria Municipal de Cultura pelo apoio segund 
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Ciclo Turismo de Andorinha, agradeceu também os Edis, empresa 
Ferbasa e comerciante de Andorinha pelo apoio. Dando 
prosseguimento frisou a respeito do campeonato parabenizando os 
organizadores. Com  relação a Casa Lotérica relembrou que já 
existe nesta Casa um Requerimento de autoria do Nobre Vereador 
Edilson Bento da Silva solicitando providências com relação ao 
funcionamento da referida lotérica, o qual foi enviado para a Caixa 
Econômica e ata a presente da não enviaram resposta. Encerrando 
suas palavras afirmou que o Nobre Vereador Nilton tem razão em 
mostrar o contrato de aluguel da Casa de apoio, uma vez que foi 
pago com recuso da saúde, porém a referida casa foi utilizada para 
outros fins. Na oportunidade afirmou que irá acionar o Ministério 

o 	Público contra as empresas TIM e Coelba. Passando-se para a 
Ordem do Dia. O Sr. Presidente encaminhou o Projeto de Lei de 
n°.001/2018, para a Comissão de Justiça e Redação emitir Parecer 
na próxima Sessão. Em Seguida encaminhou também o Projeto de 
Lei de n°. 002/2018, para a Comissão de Finanças emitir Parecer 
na próxima Sessão. Continuando o Sr. Presidente colocou o 
Requerimento de n°. 003/ 2018 em discussão. Vagner; Agnaldo 
Oliveira Pinheiro; Cleriston Grígorio de Araújo; Nilton de Oliveira 
Matos; Ancelmo Lino da Silva; Ednaldo Alves de Macedo, 
Marinaldo de Souza Oliveira. Após a discursão O Requerimento 
foi posto em votação. Requerimento Reprovado com quatro votos 

O 	desaforáveis e uma abstenção. Na continuidade o Sr. Presidente 
colocou o Requerimento de no. 004/2018 em discursão. Discutido 
pelos Vereadores: Agnaldo Oliveira Pinheiro; José Vagner Araújo 
de Lavor; Marinaldo de Souza Oliveira; O Requerimento foi posto 
em votação. Requerimento Aprovado por Unanimidade. 
Prosseguindo o Sr. Presidente colocou o Requerimento n°.02/2018 
em discursão. O Requerimento foi discutido pelos Vereadores: 
Ednaldo Alves de Macedo; José Vagner Araújo; Ancelmo Lino da 
Silva; Cleriston Grígorio de Araújo. O Requerimento foi posto em 
votação. Requerimento Aprovado por Unanimidade. Dando 
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prosseguindo 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 e uma horas e vinte e dois minutos, marcando a 
próxima Sessão para o dia quinze de março do corrente ano, o que 
do ocorrido foi lavrada a presente Ata que vai devidamente 
assinada. 
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