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ATA DA VIGÉS SIMA SÉTIMA
SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
ANDORINHA ESTADO DA
BAHIA EM 19 DE OTUM13R) DE
2017.
Às dezoito horas e quarenta minutos no salão nobre Arnulfo
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 Senhores
Vereadores, verificando-se as presenças de: AGNALDO
OLIVEIRA PINHEIRO; ANCELMO LINO DA SILVA;
CLERISTON GRIGÓRIO DE ARAUJO; EDILSON BENTO DA
SILVA; JOSÉ VAGNER ARAÚJO DE LAVOR; MARIA DE
LURDES GONÇALVES DE ALMEIDA; MARINALDO DE
SOUZA OLIVEIRA e MLTON DE OLIVEIRA MATOS. Notou se a ausência do Vereador EDNALDO ALVES DE MACEDO.
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. Passando-se
O para o Expediente do Dia, o Sr. Presidente solicitou do 1°.
Secretário a fazer a leitura das matérias em tramitação. Foi lido:
Indicações de nos. 067, 068 e 069/2017 do Gab. dos Vereadores:
José Vagner Araújo de Lavor e Agnaldo Oliveira Pinheiro;
Atestado Médico da Vereadora Maria de Lurdes Gonçalves de
Almeida; Convite da Secretaria Municipal de Educação
convidando os Senhores Vereadores desta Casa Legislativa para
participar de reunião, que tem por finalidade criar o Fórum
Municipal de Educação; Projeto de Lei do Legislativo de no.
008/2017. Acabada a leitura das matérias o Sr. Presidente jus, ieu
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a ausência do Vereador Ednaldo Alves de Macedo. Em seguida
franqueou a palavras aos Senhores Vereadores para assuntos
diversos na pauta do dia. A Vereadora Maria de Lurdes
Gonçalves de Almeida cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores
Vereadores, funcionários desta Casa e população presente.
Iniciando explanou a respeito da reunião do (FDLIS), realizada no
auditório desta casa, salientando que foi discutido sobre a questão
do abastecimento de água da embasa em Andorinha. Todavia
afirma que sociedade Andorinhense precisa de mobilizar, no
sentido ajudar os Poderes Legislativo e Executivo Municipal a
O reivindicar do Governo do Estado água do Rio São Francisco.
Finalizando salientou ser uma obrigação da população reivindicar
seus direitos. O Vereador Nilton de Oliveira Matos
cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora,
funcionários desta Casa e população presente. Iniciando destacou a
presença do Ex-vereador desta Casa Ailton Alves de Almeida. Em
seguida fez um breve comentário sobre a reunião realizada nesta
casa a respeito da Segurança Pública do Município com a presença
de algumas autoridades policiais, salientando ter observado o
empenho do comandante Peixinho em prestar um bom serviço à
população, mas infelizmente existe a falta de apoio por parte do
Poder Público Municipal. Continuando criticou à administração
pública Municipal, questionando sobre o descaso para com a Saúde
Pública do Município. Ressaltando que os profissionais que
prestam serviço a saúde do Município estão empenhados em
prestar um bom serviço, porém infelizmente falta exames de rotina
e transporte para os pacientes que residem na zona rural do
Município. Na continuidade fez um comentário a respeito da falta
de manutenção das estradas vicinais do Município, falta de
iluminação pública na Zona Rural e sobre a falta de limpeza das
aguadas comunitárias. No ensejo interrogou os edis pergunta 1d
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onde está sendo aplicado o dinheiro público do Município. Todavia
salienta que os Vereadores desta Casa Legislativa não podem
cruzar os braços e fingir que nada está acontecendo. Prosseguindo
salientou que o índice de desemprego no Município aumentou por
falta de responsabilidade do Prefeito que não sabe administrar os
recursos públicos. Finalizando afirmou sentir envergonha da
situação em que se encontram as ruas do Bairro vila Peixe, como
também o abandono da Quadra Poliesportiva do referido bairro.
Todavia salienta que desde da emancipação política de Andorinha,
os piores dez meses de gestão foi na administração do Prefeito
O Renato Brandão de Oliveira. O Vereador Edilson Bento da Silva
cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora
funcionários desta Casa e população presente. Iniciando agradeceu
a presença do Ex-vereador Ailton Alves de Almeida. Em seguida
agradeceu o Sr. Presidente pela realização da audiência pública,
onde foi discutido a respeito da Segurança Pública do Município,
com a presenças das autoridades policiais. No ensejo questionou a
ausência dos comerciantes e sociedade de Andorinhense na referida
audiência. Continuando informou ter participado da reunião do
Fórum de Desenvolvimento realizada nesta Casa, onde foi
O discutido sobre a questão da poeira no povoado de Isaura.
Ressaltando que este Vereador que vos fala já tinha questionado
nesta Tribuna sobre o referido assunto. Todavia afirma ser
necessário que o Poder Executivo tome as devidas providências no
sentido de amenizar a poeira na referida localidade. Finalizando
salientou que o Nobre Vereador Nilton de Oliveira Matos tem
razão de questionar a respeito do péssimo estado de conservação
das estradas da região de Riacho Seco, no entanto é preciso ter um
pouco de paciência, uma vez que a máquina estava patrolando as
estradas da região de Salgado e Serra Branca e no momento se
encontra na estrada principal de Sitio do Açude. Portanto dentro em
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breve todas as estradas vicinais do Município serão patroladas. Na
oportunidade informou que foi realizada a limpeza de diversas
aguadas do Município. O Vereador Cleriston Grígorio de
Araújo cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores,
Vereadora funcionários desta Casa e população presente. Iniciando
afirmou concordar com os moradores do povoado de Isaura em
fazer protesto. Em seguida salientou ser necessário a união desta
Casa, no sentido de solicitar do Governo do Estado e da empresa
Ferbasa o asfalto para a referida localidade. Como também dos
Deputados que receberam votos no Município entre eles Deputado
O Bobo e Adolfo Menezes. Continuando informou que esteve na
empresa Ferbasa em companhia do Sr. Valmir Vice-Presidente da
Associação da Fazenda Ipueira dos Negros entregando um Ofício
solicitando a limpeza da barragem da referida Fazenda. Na
continuidade questionou que em diversos setores públicos do
Município os servidores estão tratando mau a população. Todavia
esclarece que este Vereador que vos fala não irá permitir esse tipo
de atitude. Portanto espera que o Prefeito tome as devidas
providencias. Prosseguindo questionou sobre a quantidade de
cestas básicas distribuída no Município através da Secretaria de
Assistência Social, ressaltando ser uma quantidade mínima.
Finalizando fez uma Indicação verbal solicitando luminárias nas
Fazendas Várzea de Fora e Poço da Craíba. O Vereador Agnaldo
Oliveira Pinheiro cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores
Vereadores, Vereadora funcionários desta Casa e população
presente. Iniciando destacou a presença do Sr. Manoel Presidente
da Associação do Povoado de Medrado. Em seguida parabenizou
os Professores pela passagem de seu dia, em especial os
professores do Município de Andorinha. Continuando endossou as
palavras do Nobre Vereador Edilson Bento da Silva, com relação a
ausência dos Comerciantes e da População Andorinhense n
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audiência pública realizada nesta Casa Legislativa. Ressaltando
discordar com a palavra do Comerciante João Libório com relação
a divulgação da referida audiência. Todavia afirma que uma
semana antes esta Casa distribuiu convites aos comerciantes e
divulgou através de Raios e carros de sons. Na continuidade
salienta que as autoridades policias presentes demostraram
empenho em trabalhar em prol de manter a Segurança do
Município, mas falta apoio por parte do Poder Público Municipal,
tanto no combustível quanto na manutenção das estradas vicinais
do Município, no sentido de facilitar o acesso para que a polícia
O possa fazer rondas com mais frequência. Prosseguindo parabenizou
o Deputado Bobo pela aquisição das mudas de palmas para os
agricultores de Andorinha, no ensejo parabenizou também o
Prefeito Municipal e o Secretário Municipal de Jnfraestrutura pela
recuperação da Quadra Poliesportiva do Povoado de Medrado.
Finalizando frisou a respeito da manifestação dos moradores do
Povoado de Isaura, relembrando que no início da gestão este
Vereador que vos fala fez uma Indicação solicitando a
pavimentação do referido povoado, O Vereador Ancelmo Lino da
Silva cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores,
Vereadora funcionários desta Casa e população presente. Iniciando
destacou a presença do Ex-vereador Ailton Alves de Almeida. Em
seguida agradeceu a empresa Ferbasa e a Prefeitura Municipal pela
recuperação de algumas estradas vicinais do Município.
Continuando dirigiu suas palavras ao Líder da situação pedindo que
converse com o Prefeito a respeito da limpeza das barragens
comunitárias. Todavia salienta que o Nobre Vereador Nilton de
Oliveira Matos tem razão em questionar, uma vez que algumas
regiões estão sendo mais privilegiadas que outras. Na continuidade
salientou ser necessário que o Prefeito ajude os Vereador a exercer
sua função, atendendo as r& ndicações da população. Finalizando
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explanou sobre a necessidade de disponibilizar um guarda no açude
do povoado de Caldeirão da Vaca. O Vereador José Vagner
Araújo de Lavor cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores
Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa e população
presente. Iniciando destacou a presença de seu pai. Em seguida
dirigiu suas palavras diretamente ao Nobre Vereador Cleriston
Grígorio de Araújo esclarecendo que a população de Andorinha
tem conhecimento das ações do Deputado Bobo e do Governo do
Estado para com o Município de Andorinha, no ensejo destacou as
referidas ações adquiridas pelo Deputado Bobo através das
O solicitações deste Vereador que vos fala e do Vereador Agnaldo
Oliveira Pinheiro. Continuando afirmou que o recurso para
aquisição de óleo diesel, entrou nos cofres do Município na
segunda quinzena de junho, no entanto o Prefeito e gestão com sua
morosidade, iniciou a limpeza das aguadas no mês de setembro. Na
continuidade informou que este Vereador que vos fala não se fez
presente na audiência pública realizada nesta casa, porque estava
em Salvador discutindo a respeito da realização da copa Rural do
Município. Na oportunidade informou ter levado as carteiras de
trabalhos de sete jovens de Andorinha que trabalham no Projeto
PLC, para serem assinadas. Prosseguindo esclareceu para o Nobre
Vereador que o Estado trabalha de acordo com Projeto
apresentados, portanto se Vossa Excelência não disponibiliza de
tempo ou não sabe elaborar Projetos desde já este Vereador que vos
fala coloca-se a disposição de Vossa Excelência para elaborar
vossos Projetos. Dando prosseguimento criticou a administração
por não ter comemorado o dia da criança, no ensejo questionou que
o dia independência também não foi comemorado. Finalizando
frisou a respeito das demissões dos funcionários do Município, na
oportunidade salientou ser obrigação do Vereador pedir a opinião
da população a respeito do PPA. 0 Sr. Presidente cumprimentou a
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todos, agradeceu a presença da população Andorinhense. Iniciando
destacou a presença do Sr. Manoel Presidente da Associação do
povoado de Medrado. Em seguida pediu o apoio dos edis, no
sentido fazer Moção de aplauso, homenageando os Andorinhense
pelo lançamento de vossos livros. Continuando endossou as
palavras dos Vereadores Agnaldo Oliveira Pinheiro e Edilson
Bento da Silva, com relação a ausência dos comerciantes e da
população Andorinhense na audiência pública realizada nesta Casa.
Todavia afirma que esta Casa convidou a população Andorinhense
através dos meios de comunicação regional, local e também através
O das redes sociais. Na continuidade parabenizou a Policia Militar em
nome do Sargento Daniel pelo belíssimo trabalho realizado no
Município. Prosseguindo parabenizou os professores pela
passagem de seu dia. Finalizando dirigiu suas palavras ao Nobre
Vereador José Vagner, afirmando ser de interesse deste Vereador
que vos fala realizar uma audiência Pública para discutir a respeito
do PPA, sugerindo que seja realizada no mesmo dia de Sessão
desta Casa, com a presença da população e dos presidentes de
Associações do Município. Passando-se para a Ordem do Dia, o
Sr. Presidente voltou a franquear a palavra aos Senhores
o 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 dez minutos marcando a próxima Sessão para o dia vinte e seis de
outubro do corrente ano, o que do ocorrido foi lavrada a presente
Ata que vai devidamente assinada.
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