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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO
ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ANDORINHA
ESTADO DA BAHIA EM 08 DE
FEVEREIRO DE 2018
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Às dezoito horas e deszoito e cinquenta 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 do 2°. Secretário que fizesse a
chamada dos Senhores 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; MARINALDO DE SOUZA
OLIVEIRA; 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°s. 001,002 e 003/2018 do Gab. do Vereador
José Vagner Araújo de Lavor Indicações de n°s. 001,002 e
003/2018 do Gab. do Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro.
Acabada a leitura das matérias o Sr. Presidente convidou o Sr.
Prefeito Municipal para fazer uso da Tribuna. O Prefeito
Municipal Renato Brandão de Oliveira fazendo uso da Tribuna
enfatizou esperar que este ano seja repleto de paz e sucesso e que
o Poder Legislativo Municipal continue contribuindo com os
Munícipes. Todavia afirma contar com o apoio dos Vere.: es
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desta Casa Legislativo para conduzir os trabalhos do Município.
Com relação a Vossas Indicações afirma não ter sido falta de
atenção, e talvez falta de tempo, pois dois mil e dezessete foi um
ano muito difícil para administrar. Ressaltando que diversas ações
foram realizadas no Município. Contudo afirma que irá continuar
trabalhando para oferecer o que for de melhor para a população
Andorinhense. No ensejo agradeceu apoio dos Secretários
Municipal em especial sua esposa, que está desempenhando um
bom trabalho na Secretaria Municipal de Assistência Social.
Encerrando suas palavras agradeceu o Sr. Presidente pelo espaço
concedido e colocou-se à disposição do Poder Legislativo para
juntos discutir sobre os problemas do Município, agradeceu
também o Governado do Estado Rui Costa pelo apoio que vem
dando a este Município. Após a explanação do Sr. Prefeito o Sr.
Presidente franqueou a palavras aos Senhores Vereadores para
assuntos diversos na pauta do dia. O Vereador Anselmo Lino da
Silva cumprimentou o Sr. Presidente demais Vereadores,
Vereadora e população presente. Iniciando destacou a presença do
radialista Ivan Silva do Prefeito Municipal e sua equipe de
Trabalho. Em seguida registrou a presença dos colegas do partido
PCdoB de Andorinha. Continuando salientou que o ano de 2017
foi muito difícil, mas tem certeza que este ano será melhor. Na
continuidade agradeceu o Secretario Municipal de Saúde pelo
desempenho dos trabalho. No ensejo enfatizou ser necessário
discutir a respeito da pactuação do Município de Andorinha.
Finalizando salientou que a intenção deste Vereador que vos fala
é legislar em prol do povo do Município. O Vereador José
Vagner Araújo de Lavor cumprimentou o Sr. Presidente, demais
Vereadores, Vereadora, Sr. Prefeito e população presente.
Iniciando enfatizou esperar este ano os Vereadores realizem um
bom trabalho. Em seguida salientou que de acordo o Art. 62 da Lei
Orgânica do Município este Vereador que vos fala foi obrigado a
se dirigir ao Ministério Público e denuncia Sr. Prefeito por não ter
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respondido as Indicações, Requerimento e Projeto de Lei dos
Vereadores desta casa Legislativa. Continuando frisou a respeito
da limpeza das aguadas comunitárias, questionando que o recurso
no valor de cinquenta mil reais para a aquisição de óleo diesel, está
disponível na conta do Município desde o mês de junho do ano
anterior, no entanto somente duas aguadas forma limpas. Na
continuidade explanou a respeito das obras que estão paradas no
Município, no ensejo informou o valor das referidas obras.
Encerrando suas palavras questionou a respeito da falta de reajuste
salarial dos agentes Municipal de Saúde. A Vereadora Maria de
Lurdes Gonçalves de Almeida, cumprimentou o Sr. Presidente,
demais Vereadores, Prefeito Municipal e população presente.
Iniciando destacou a presença do radialista Ivan Silva. Em seguida
agradeceu a Deus pelo retorno aos trabalhos Legislativo e pela
chuva que caiu no Município. Continuando dirigiu suas palavras
ao Nobre Vereador José Wagner afirmando ser um sonho do
Gestor concluir as obras que estão inacabadas no Município. Na
continuidade parabenizou o Secretário Municipal de Saúde pelo
desempenho dos trabalhos. Prosseguindo parabenizou os
Secretários Municipal pela realização dos trabalhos. Encerrando
suas palavras enfatizou que os recursos públicos são insuficientes
para atender todas as reivindicações da população. O Vereador
Edilson Bento da Silva cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores
Vereadores, funcionários desta Casa, e população presente.
Iniciando agradeceu a Presença do Prefeito Municipal e sua equipe
de trabalho. Em seguida parabenizou o Prefeito pelas as ações
realizadas no Município. Continuando enfatizou que o ano dois mil
e dezessete foi muito difícil devido à seca no Município. Na
continuidade parabenizou o Prefeito pela limpeza das barragens
comunitárias. Com relação ao recurso no valor de cinquenta mil
reais, reafirma que o dinheiro não foi gasto, porém será gasto
quando for necessário. Na continuidade parabenizou o Secretário
Municipal de Saúde Pablo Campos pelo desempenho dos
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trabalhos. Prosseguindo parabenizou o Sr. Presidente pela reforma
da Câmara Municipal e pela aquisição de um veículo para esta
Casa Legislativa. Finalizando parabenizou a Secretária de
Assistência Social pelo desempenho dos trabalhos. O Vereador
Nilton de Oliveira Matos cumprimentou o Sr. Presidente,
Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa e
população Andorinhense. Iniciando dirigiu suas palavras ao
Prefeito salientando que a região deste Vereador que vos fala é a
mais esquecida pela administração pública Municipal. Em seguida
pediu o Prefeito que faça um planejamento para fazer a limpeza
das aguadas, uma vez algumas pessoas foram beneficiadas e outras
não. Todavia salienta ser inadmissível existe cinquenta mil reais
disponível na conta do Município, no entanto as aguadas não
foram limpas. Continuando fez um comentário a respeito de uma
paciente com problema de Câncer a qual foi humilhada pela Sra.
Janaina e pelo Si. Murilo. Na continuidade afirmou que este
Vereador que vos fala nunca precisou fazer uso desta Tribuna para
falar mentira, no ensejo pediu os funcionários públicos que
respeite a opinião deste Vereador. Prosseguindo salientou que o
Prefeito durante um ano não analisou se quer uma Indicação e
Requerimento desta Casa. Contudo afirma que o Município
precisa desenvolver. Finalizando questionou que na última Sessão
do ano anterior chegou nesta Casa o Projeto do Código Tributário.
O Vereador Cleriston Gregório de Araújo cumprimentou o Sr.
Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários desta
Casa e população presente. Iniciando agradeceu o a Presença do
Prefeito e sua equipe de trabalho. Em seguida salientou que o
primeiro ano de gestão é dificil para o Vereador. Continuando
colocou-se à disposição da população para tentar solucionar os
problemas do Município. Na continuidade frisou sobre a questão
de limpeza de aguadas, afirmando que mais quinhentas aguadas
foram limpas, portanto, o Prefeito não errou em não ter gastado o
recurso no valor de cinquenta mil reais. Todavia afirma que o

5

referido recurso será gasto quando for necessário. Finalizando fez
um comentário a respeito das obras que estão paradas no
Município, salientando que em diversas cidades do país existem
obras paradas. O Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro
cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora,
funcionários desta Casa, e população presente. Iniciando
agradeceu a presença do Prefeito e Secretários Municipal. Em
seguida frisou sobre a questão das obras que estão paradas no
Município, esclarecendo que existe um contrato, o qual o Prefeito
tem o poder de cancelar e contratar outra empresa. Continuando
endossou as palavras do nobre Vereador José Wagner com relação
ao recurso no valor de cinquenta mil reais, no ensejo interrogou
será que, se o referido recurso tivesse sido adquiri através de um
Vereador da base do Prefeito as aguadas não teriam sido limpas.
Na continuidade afirmou que se o referido recurso não for gasto
irá retornar para a conta do Governo Estado, portanto quem perde
com isso é o povo do Município de Andorinha. Prosseguindo fez
um breve comentário a respeito do campo de pouso afirmando ser
uma área pública, a qual o Município tem autonomia proteger, no
sentido de evitar invasões. Finalizando explanou a respeito CFEM
afirmando que o dinheiro deve ser investido na Infraestrutura,
Saúde e Educação do Município, ou seja, não pode ser usado para
outros fins. O Vereador Edinaldo Alves de Macedo
cumprimentou a todos, agradeceu a presença de todos nesta Casa
Legislativa. Iniciando agradeceu a Deus pelo retorno aos trabalhos
Legislativo. Em seguida demostrou satisfação em fazer parte do
Poder Legislativo Municipal. Continuando fez um relato a respeito
das ações realizadas pela a administração Municipal no ano
anterior. Finalizando pediu desculpa aos edis pelos erros cometido
por este Vereador que vos fala. Contudo afirma que está nesta casa
para trabalhar em prol do desenvolvimento do Município, porém
não vota em Projetos sem analisar com atenção. O Sr. Presidente
solicitou do Vice-Presidente a assumir a mesa Diretora para fazer
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uso da Tribuna. O Vereador Marinaldo de Souza Oliveira
cumprimentou os Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários
desta Casa e população presente. Iniciando agradeceu a presença
do Prefeito Municipal e Secretários Municipal. Em seguida
destacou a presença do Ex-Vereador desta Casa Ailton Alves de
Almeida. Continuando fez um comentário a respeito das ações
realizada nesta Casa Legislativa. Na continuidade agradeceu o
Nobre Vereador Edilson Bento da Silva, pelo reconhecimento dos
trabalhos realizados nesta Casa, conduzido por deste Vereador que
vos fala. Prosseguindo parabenizou os Vereadores pelas as ações
realizadas, no ensejo agradeceu os edis, pela confiança para com
este Vereador que vos fala. Dando prosseguimento parabenizou
todos os Secretários Municipal pelo desempenho dos trabalhos.
Por conseguinte, afirma que Secretário Municipal de Saúde esta
desempenhando muito bem seu trabalho. Encerrando suas palavras
parabenizou o Prefeito pelas casas de apoio aos estudardes em
Salvador e Juazeiro. Na oportunidade parabenizou a Secretária de
assistente Social pelo seu trabalho. Passando-se para a Ordem
do Dia. 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 oito
minutos, marcando a próxima Sessão para o dia quinze de
fevereiro do corrente ano, o que do ocorrido foi lavrada a presente
Ata que vai devidamente assinada.
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