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ATA DA VIGÉSSIMA
SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
ANDORINHA ESTADO DA
BAHIA EM 10 DE AGOSTO
DE 2017
Às dezoito horas e trinta e dois 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 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 VAGENR
ARAÚJO DE LAVOR; MARIA DE LURDES GONÇALVES DE
ALMEIDA; MAR1NALDO 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°. 053 e 054/2017 do Gab do Vereador José Vagner Araújo de
Lavor; Indicação de no. 033/2017 do Gab do Vereador Agnaldo
Oliveira Pinheiro. 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 presente. Iniciando
questionou a respeito da má qualidade do calçamento da Rua
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Cordolino Ferreira. Em seguida dirigiu suas palavras a Vereadora
Maria de Lurdes Gonsalves de Almeida, salientando ter ficado
indignado com a justificativa da Nobre Vereadora na Sessão
anterior com relação à manutenção das estradas vicinais do
Município, no ensejo esclareceu que os Vereadores desta Casa
foram eleitos para fiscalizar os recursos públicos e reivindicar os
direitos dos Munícipes. Continuando enfatizou ser necessário que
encascalhar pelo menos os pontos mais críticos das estradas
vicinais do Município, para que os alunos possam frequentar as
aulas. Todavia salienta não ser justo que os alunos fiquem fora da
O sala de aula por irresponsabilidade do Prefeito, que não toma as
devidas providências com relação às Estradas. Na continuidade
dirigiu suas palavras ao Vereador nobre Vereador Cleriston
Gregório de Araújo, esclarecendo que a Vice-prefeita, tomou posse
para exercer o Cargo de Prefeita em Exercício por apenas quatro
meses, mesmo assim conseguiu fazer os festejos juninos gastando
apenas trezentos mil reais, enquanto o Prefeito atual gastou
seiscentos e doze mil reais. Prosseguindo explanou a respeito do
abandono em que se encontra o povoado de Medrado e o Bairro
Vila Peixe. Finalizando afirmou que este Vereador que vos fala irá
continuar trabalhando desta forma, porque nas próximas eleições é
povo que decidi se este vereador continua ou não nesta casa. O
Vereador Edilson Bento da Silva cumprimentou o Sr. Presidente,
Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa, e
população presente. Iniciando agradeceu a presença dos moradores
do Bairro Vila Peixe. Em seguida parabenizou a Secretária
Municipal de Assistência Social, pela realização da VIII
Conferência Municipal de Assistência Social. Continuando
informou que o Prefeito Municipal e alguns Vereadores desta Casa
estiveram no povoado de Jabuticaba fiscalizando o serviço de
pavimentação do referido povoado. Na continuidade f
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comentário a respeito das obras dos colégios de Riacho Seco,
Tanquinho do Poço e do povoado de Medrado, questionando que as
estão paradas e podem se tomarem elefantes brancos. No ensejo
esclareceu não ser uma falha do Gestor Municipal, uma vez que são
obras dos Governos Estadual e Federal. Prosseguindo informou que
esteve no povoado de Medrado observando o estado de má
conservação das ruas. Todavia salienta que a Empresa Ferbasa
poderia investir mais no social do Município, principalmente no
referido povoado. Finalizando salientou que a Empresa Ferbasa,
poderia investir também no povoado de Isaura, ressaltando que os
O moradores da referida comunidade sofrem diariamente nos dias de
chuvas com a mala intensa e nos dias de sol com a poeira. O
Vereador Cleriston Grigório de Araújo cumprimentou o Sr.
Presidente, demais Vereadores, Vereadora e população presente.
Iniciando agradeceu a presença dos moradores do Bairro Vila
Peixe. Em seguida agradeceu a Empresa Ferbasa pela parceria com
o Município no patrolamento das estradas vicinais do Município.
Prosseguindo pediu aos Munícipes que tenham um pouco mais
paciência, uma vez que o Prefeito tem boas intenções para que o
Município desenvolva. Encerrando suas palavras parabenizou o
Prefeito pelos avanços da administração principalmente na Saúde.
Todavia afirma ser uma gestão bastante diferente da gestão do ExPrefeito Agileu Lima, que não existia médico nem na sede do
Município. Na oportunidade parabenizou também pelo o
calçamento da comunidade de Jabuticaba. O Vereador Agnaldo
Oliveira Pinheiro cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores
Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa, e população
presente. Iniciando frisou a respeito da parceria entre a Empresa
Ferbasa e o Município, salientando ser necessário a união dos
Poderes Legislativo e Executivo Municipal, para juntos apresentar
Projetos e cobrar mais da referida empresa. Em seguida sã
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que segundo informações do Vice-Prefeito José Vitor Soares foi
liberado quatro mil e quinhentos metros de pavimentação para o
Povoado de Medrado. Todavia afirma que este Vereador que vos
fala só tem a agradecer a referida empresa. No ensejo relembrou
que a pavimentação do referido povoado foi uma indicação do ExVereador desta Casa Salomão Bezerra e do atual Presidente
Marinaldo Souza Oliveira. Continuando enfatizou ter recebido
informações através da população que o Cartório de Andorinha ira
fechar nos próximos dias. Todavia afirma ser obrigação desta casa
busca informações a respeito do assunto, no sentido de evitar que o
O referido Cartório sai de Andorinha. Encerrando suas palavras
comentou ter conversado com os administradores da Empresa
Ferbasa, sobre a questão da formação da Guarda Municipal. Por
conseguinte afirma que ficou em aberto para todos os Vereadores
desta Casa se unir e comparecer na referida empresa em busca de
apoio. O Vereador Ancelmo Lino da Silva cumprimentou o Sr.
Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários desta
Casa, e população presente. Iniciando desejou boas vindas aos
visitantes em especial o Sr. Olímpio e os moradores do Bairro Vila
Peixe. Em seguida informou que em companhia do nobre Ednaldo
Alves Macedo e do Prefeito presenciou á real situação em que se
encontra o Bairro de Vila Peixe. Continuando afirmou ser um
homem de princípios e está nesta casa para defender os direitos do
povo. Contudo afirma ser uma obrigação do Vereador conversar
com o Prefeito para resolver os problemas do Município.
Finalizando afirmou que jamais este Vereador que vos fala irá fazer
uso Tribuna desta Casa Legislativa para fala mal dos colegas edis
ou Prefeito, pois foi eleito trabalhar em prol do desenvolvimento do
Município. O Vereador Ednaldo Alves de Macedo
cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora,
funcionários desta Casa, e população presente. Iniciando des
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presença dos moradores do Bairro Vila Peixe. Em seguida reforçou
as palavras do Vereador Ancelmo Lino, com relação à visita ao
Bairro Vila Peixe em companhia do Prefeito Renato Brandão.
Continuando esclareceu fazer parte do grupo gestor o qual este
Vereador que fala acredita na capacidade do Prefeito, porém não
aceito as atitudes de alguns Secretários, que faz de conta que o
povo não é nada. Na continuidade salientou que o povo paga seus
impostos para ter um serviço de qualidade. Com a permissão da
palavra o Vereador Nilton de Oliveira Matos, enfatizou que a partir
do momento que o Prefeito autoriza um Secretário a executar um
O serviço e ele não cumpre com sua obrigação a responsabilidade é
do Prefeito. O Vereador Ednaldo Alves de Macedo prosseguindo
com a palavra colocou-se a disposição dos moradores do Bairro
Vila Peixe, salientando que se necessário for irá marcar uma
reunião o Prefeito, no sentido de resolver o problema. Dando
prosseguimento parabenizou o Vereador Edilson Bento da Silva
por vosso questionamento com relação às obras dos colégios. Com
a permissão da palavra o Vereador Edilson Bento da Silva afirmou
que esta faltando, mas união dos edis, para juntos fiscalizar as
referidas obras. O Vereador Ednaldo Alves de Macedo encerrando
suas palavras agradeceu o Prefeito pela qualidade do calçamento da
comunidade de Jabuticaba. Na oportunidade salientou que a
empresa Ferbasa é parceira do Município sim, porém precisa
investir muito mais no social do Município. O Vereador José
Vagner Araújo de Lavor cumprimentou o Sr. Presidente,
Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa, e
população presente, em especial os moradores do Bairro Vila
Peixe. Iniciando saudou seu pai, no ensejo parabenizou todos os
pais Andorinhões pela passagem de seu dia. Em seguida informou
que o Sr. José Augusto irá a Salvador representa o Município de
Andorinha no lançamento do Projeto PELC. Todavia salienta
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Município contemplado com o referido Projeto através de uma
solicitação deste Vereador que vos fala e do vereador Agnaldo
Oliveira Pinheiro com o apoio do Deputado Bobo. Continuando
informou que através da companhia And'Art, iniciou no Município
de Andorinha o Programa todos pela Alfabetização (Topa) o qual
irá beneficiar sete comunidades e gerara oito empregos. Na
continuidade relembrou que através de uma Emenda do Deputado
Bobo esta disponível nos cofres público do Município a
importância cinquenta mil para aquisição de óleo diesel. No entanto
o Município ainda não iniciou os trabalhos de limpeza das
O pequenas aguadas comunitárias. Prosseguindo dirigiu suas palavras
ao Líder do Governo Municipal cobrando respostas dos ofícios.
Dando prosseguimento questionou a respeito das exonerações dos
funcionários públicos Municipais. Finalizando interrogou o Sr.
Presidente perguntando se já foram definidas as datas para a
realização das audiências pública para discutirem sobre a questão
da água de Açude e a respeito da Segurança Pública Municipal. O
Sr. Presidente cumprimentou a todos, agradeceu a presença da
população em especial os moradores do Bairro Vila Peixe.
Iniciando afirmou que esta Casa esta preocupada com Segurança
Pública do Município e esta viabilizando uma data para realizar a
audiência Pública. Todavia afirma que irá convidar Conselho
tutelar, Prefeito Municipal, população Andorinhense e autoridades
policiais do comando regional. Ressaltando que gostaria da
presença dos Deputados Bobo e Educlides Fernandes, para que eles
possam Intervir junto ao Governador do Estado mais Segurança
para o Município, como também um Delegado Titular e Viaturas.
Em seguida esclareceu que esta Casa jamais criticou o trabalho da
Policia Militar. Contudo afirma ter cobrando mais segurança para o
Município. Continuando parabenizou o Nobre Vereador Agnaldo
Oliveira Pinheiro por ter sugerido a união dos Vereadores desta
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casa para juntos solicitar o apoio da Ferbasa na formação da
Guarda Municipal. Com relação ao calçamento do povoado de
Medrado informou que o Município irá entrar com a contra partida.
Na continuidade parabenizou a Secretária de Assistência Social
pela realização da VIII Conferência Municipal de Assistência
Social. Todavia salienta ter ficado emocionado com a apresentação
do Balé. Prosseguindo colocou-se a disposição dos edis para juntos
fiscalizar as obras o Município. Dando prosseguimento afirmou
que Cartório de Andorinha permanecerá funcionando normalmente.
Com relação ao funcionamento dos correios de Andorinha,
O enfatizou que as devidas providências serão tomadas. Finalizando
parabenizou todos os Pais pela passagem de seu dia, em especial os
Pais Andorinhense. Passando-se para a Ordem do Dia, 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 vinte e três
minutos marcando a próxima Sessão para o dia dezessete de
agosto do corrente ano, o que do ocorrido foi lavrada a presente
Ata que vai devidamente assina
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