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ATA DA VIGÉS SIMA QUINTA
SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
ANDORINHA ESTADO DA
BAHIA EM 28 DE SETEMBRO DE
2017.

Às dezoito horas e trinta e oito 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; EDNALDO ALVES DE MACEDO; JOSÉ VAGENR
ARAÚJO DE LAVOR; MARIA DE LURDES GONÇALVES DE
ALMEIDA; MÁRINALDO DE SOUZA OLIVEIRA e NILTON
DE OLIVEIRA MATOS. Havendo o número legal, o Sr.
Presidente declarou aberta a Sessão em "NOME DE DEUS",
Õ autorizou o 10. Secretário fazer a leitura da Ata anterior que foi
Aprovada por Unanimidade. Passando-se para o Expediente do
Dia, o Sr. Presidente solicitou do 10. Secretário a fazer a leitura
das matérias em tramitação. Foi lido: Parecer de n010/2017 da
Comissão de Justiça e Redação Favorável ao Projeto de Lei do
Legislativo de no. 009/2017; Parecer de n006/2017 da Comissão de
Finanças Favorável ao Projeto de Lei do Legislativo de
n'.009/2017; Oficio de no. 179/2017 do Gab. do Prefeito
Municipal; Oficio da Agência Nacional de Energia Elétrica-Aneel;
Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. Erisvaldo 5 te de
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Araújo; Indicação de n°. 065/2017 do Gab. dos Vereadores José
Vagner Araújo de.. Lavor e Agnaldo Oliveira Pinheiro; Indicação
de n°. 042/2017 do Gab. dos Vereadores: Agnaldo Oliveira
Pinheiro e José Vagner Araújo de Lavor; Indicação de n°.
014/2017 do Gab. do Vereador Marinaldo de Souza Oliveira;
Indicações de no. 015/2017 do Gab. dos Vereadores: Marinaldo de
Souza Oliveira e Nilton de Oliveira Matos; Indicação de n°.
043/2017 do Gab. dos Vereadores: Agnaldo Oliveira Pinheiro,
José Vagner Araújo de Lavor, Nilton de Oliveira Matos e
Ancelmo Lino da Silva; Indicação de n°. 066/2017 do Gab. dos
O Vereadores: Agnaldo Oliveira Pinheiro, José Vagner Araújo de
Lavor, Nilton de Oliveira Matos. Acabada a leitura das matérias o
Sr. Presidente franqueou a palavras aos Senhores Vereadores para
assuntos diversos na pauta do dia. O Vereador Ancelmo Lino da
Silva cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores,
Vereadora, funcionários desta Casa, e população presente.
Iniciando em nome do Sargento Daniel agradeceu a polícia militar
pelo trabalho belíssimo realizado nesta cidade. Em seguida pediu
o Líder do Governo Municipal que converse com o Prefeito sobre
a necessidade de limpar as aguadas comunitárias e encascalhar as
o estradas vicinais do Município. Finalizando cobrou do Gestor
Municipal um guarda no centro de reprodução animal, no sentido
transmitir segurança aos criadores que utilizam o referido Centro
para comercializar seus animais. O Vereador Ednaldo Alves de
Macedo cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora,
funcionários desta Casa, e população presente. Iniciando saliento que esta
sendo realizada na igreja Matriz da cidade a Missa de trinta dias pelo
falecimento de sua irmã. Em seguida agradeceu o Secretário Municipal de
Saúde pelos esclarecimentos prestados aos Vereadores em reunião
realizada no Gabinete da Presidência desta Casa Legislativa,
demonstrando sua preocupação com os munícipes e pedindo a
compreensão dos Vereadores, uma vez que a crise financeira do País e
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se agravando a dia. Mas mesmo diante da situação a Saúde pública do
Município de Andorinha obteve alguns avanços. Contudo afirma o
Município investi vinte e sete por cento da receita na saúde pública, doze
por cento a mais do que determina a Lei. Continuando afirmou a que
vontade do Gestor é servir o povo o máximo que puder, principalmente na
Saúde e Educação do Município. Na continuidade informou o valor da
receita Orçamentaria do Município de janeiro a setembro. Todavia a firma
que a receita dos Municípios esta caindo devido à falta de
comprometimento dos políticos corruptos os quais não tem
comprometimento com o povo Brasileiro. Encerrando suas palavras
salientou que segundo informações do assessor do Senador Otto Alencar
infelizmente não tem recursos para concluir a obra da creche. O

Vereador José Vagner Araújo de Lavor cumprimentou o Sr.
Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários desta
Casa, e população presente, em especial seu Pai. Iniciando prestou
solidariedade ao nobre Vereador Ednaldo Alves de Macedo,
pedindo desculpa por este Vereador que vos fala não ter lembrado
que hoje seria realizada a missa de trinta dias pelo falecimento de
sua irmã. Em seguida informou que o Município irá receber
cinquenta mil mudas de palmas, enviadas pelo Governo do Estado
através do Projeto do saudoso Altino Junior aprovador com o
apoio do Deputado Bobo. Continuando convidou os edis e
população Andorinhense para se fazer presente na conferência do
PC. do B. que será realizada no Clube Maria do Altino com a
presença do Deputado Bobo. Na continuidade enfatizou que o
Deputado irá explanar sobre os Projetos que estão sendo
executados em Andorinha. Prosseguindo fez um comentário a
respeito da audiência pública realizada nesta Casa com a presença
de Vereadores e funcionários que prestam serviço no corpo
técnico do Poder Executivo, questionando que a folha da
Prefeitura está altíssima. Finalizando pediu à população
Andorinhense que continue frequentando esta Casa. 0 Vereador
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Nilton de Oliveira Matos cumprimentou o Sr. Presidente,
Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa, e
população presente. Iniciando demonstrou profunda tristeza pelo
falecimento do Sr. Erisvaldo Santos de Araújo. Em seguida
informou ter feito uma visita na região de Riacho Seco, Fazenda
Mucambo e pau de Colher, observando a falta de iluminação
pública. Todavia afirma ser uma falta de vergonha por parte do
Poder Público Municipal. Continuando pediu o Gestor que através
da Secretaria Municipal de infraestrutura tome as devidas
providencias com relação as estradas vicinais do Município. Na
O continuidade fez críticas a saúde pública do Município,
questionando que não existe mais exames de rotina, no ensejo
pediu o Prefeito Municipal que tenha mais atenção com a saúde
dos Munícipes. Prosseguindo explanou a respeito da falta de
iluminação pública na rua da creche no Bairro Vila Peixe.
Finalizando interrogou os Vereadores da base do Governo
Municipal, onde foi aplicado o dinheiro que a Secretária
Municipal de Educação fez questão de anunciar na Sessão de
Posse do Prefeito e Vereadores. O Vereador Agnaldo Oliveira
Pinheiro cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores,
Vereadora, funcionários desta Casa e população presente.
Iniciando agradeceu a presença da população Andorinhense. Em
seguida lamentou profundamente o falecimento do eterno
Erisvaldo Santos Araújo. Continuando agradeceu o Secretario de
infraestrutura pela retirada do ônibus do Povoado de Medrado. Na
continuidade fez um breve comentário sobre a questão das Contas
da Prefeitura, salientando que o Prefeito Renato Brandão é uma
ótima pessoa, mas infelizmente não está sendo um bom Gestor.
Contudo afirma que este Vereador que vos fala faz critica com
intenção de ajudar a concertar os erros da administração.
Prosseguindo convidou os edis, para fazer um Oficio solicitando
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da empresa Ferbasa uma máquina para fazer a limpeza das
aguadas comunitárias do Município. Finalizando informou que já
foi assinado o contrato e a partir da próxima semana o Povoado de
Medrado irá receber da Mineração um investimento no valor
trezentos e sessenta mil reais destinado para a pavimentação do
referido povoado. O Sr. Presidente cumprimentou a todos,
agradeceu a presença da população Andorinhense. Iniciando
endossou as palavras dos Vereadores: Agnaldo Oliveira Pinheiro e
Nilton de Oliveira Matos com relação ao falecimento do Sr.
Erisvaido Santos de Araújo. Em seguida informou que o SubO Tenente Daniel fez uma visita a esta Casa Legislativa informando
que está atuando no Município de Andorinha e está trazendo mais
policiais, no sentido melhorar a segurança no Município. Na
oportunidade afirmou que irá acaba com as algazarras das pessoas
que usam as motos nas ruas durante a noite incomodando a
população. Continuando salientou ter conversado com o Sargento
a respeito da necessidade de realizar uma audiência pública nesta
Casa para discutir sobre a Segurança Pública do Município.
Contudo afirma que irá convidar a Sociedade Civil, Dr. Teimar
Almeida de Oliveira Juiz Criminalista da Comarca de Senhor do
Bonfim, Promotoras da Infância e do Crime e Delegado Regional.
Todavia afirma que está aguardando a agenda de Dr. Teimar
Almeida de Oliveira, para confirma a data da referida audiência.
Na continuidade informou que esteve no IMAP em Salvador,
buscando informações, no sentido de melhorar o sistema de
informação desta Casa Legislativa. Prosseguindo informou para os
edis que o Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro, está ajudando
com relação a reforma desta Casa. Contudo afirma que irá mostrar
a planilha para que todos Vereadores possam ficar ciente de como
será feita a referida reforma, no ensejo enfatizou que irá compra
mais um veículo para esta Casa. Por conseguinte, afirma que a
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Mesa Diretora desta Casa está à disposição dos Senhores
Vereadores. Encerrado suas palavras informou que a roçagens da
Ba 220 que liga os Municípios de Andorinha a Senhor do Bonfim
já está sendo executada através do Consórcio Piemonte Norte do
Itapicuru, atendo solicitação desta Casa Legislativa. Passando-se
para a Ordem do Dia, o Sr. Presidente cobrou da Presidente da
Comissão de Justiça e Redação o Parecer referente ao Projeto de
Lei do Legislativo de n°.07/2017. Em seguida o Sr. Presidente o
colocou o Projeto de Lei de n°. 009/2017 em discussão. O Projetô
foi discutido pelos os Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor;
O Maria de Lurdes Gonçalves de Almeida; Agnaldo Oliveira
Pinheiro; Nilton de Oliveira Matos; Ancelmo Lino da Silva;
Ednaldo Alves de Macedo; Edilson Bento da Silva; Cleriston
Grígorio de Araújo. Após a discussão o Sr. Presidente colocou o
Projeto em votação. O Projeto foi Aprovado com sete votos
Favoráveis e um voto contra do Vereador Agnaldo Oliveira
Pinheiro. Continuando o Sr. Presidente solicitou do 1° Secretário a
fazer a leitura do Decreto Legislativo. Foi lido Decreto Legislativo
de n°. 034/2017, que Aprova o Projeto de Lei de no. 009/2017, que
autoriza o Chefe do Poder Executivo a adquirir, mediante
o desapropriação amigável, o imóvel necessário ao alargamento da
Av. que dá acesso a moradias do Programa minha Casa Minha
Vida, situada no Bairro Vila Peixe, neste Município, pertencente
ao Sr. Rafael João da Silva. Na Continuidade 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 Souza de Oliveira; Nilton de Oliveira
Matos; Agnaldo Oliveira Pinheiro e José Vagner Araújo de Lavor.
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 dois minutos marca d
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aproxima Sessão para o dia cinco de outubro do corrente ano, o
que do ocorrido foi lavrada a presente Ata que vai devidamente
assinada.
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