
ATA DA SEXTA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ANDORINHA 
ESTADO DA BAHIA EM 22 DE 
MARÇO DE 2018. 

Às dezoito horas e quarenta e oito minutos no salão nobre Arnulfo 
Cândido Alves Filho da Câmara Municipal de Andorinha, situada a 
Avenida José Cargozinho 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 

O OLIVEIRA PINHEIRO; ANCELMO UNO DA SILVA; 
CLERISTON GREGÓRIO DE ARAUJO; EDILSON BENTO DA 
SILVA; EDNALDO ALVES DE MACEDO; JOSÉ VAGEYR 
ARAÚJO DE LAVOR; MARIA DE LURDES GONÇALVES DE 
ALMEIDA MAR1NALDO DE SOUZA OLIVEIRA; NTLTON 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 nos. 015 e 016/2018 

O 

	

	do Gab. dos Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor e Agnaldo 
Oliveira Pinheiro; Indicações de n°.s 013, 014/2018 do Gab. dos 
Vereadores: Agnaldo Oliveira Pinheiro e José Vagner Araújo de 
Lavor; Parecer de n°. 01/2018 da Comissão de Justiça e Redação ao 
Favorável ao Projeto de Lei de n°. 001/2018; Parecer de no. 
01/2018 da Comissão de Finanças Favorável ao Projeto de Lei de 
no. 002/2018. Acabada a leitura das matérias o Sr. Presidente 
atendendo a solicitação verbal do Vereador Agnaldo Oliveira 
Pinheiro convidou o Sr. Pedro Conceição da Silva para prestar 
esclarecimento a respeito do trabalho do Concelho Tutelar de 
Andorinha. 0 Sr. Pedro Conceição da Silva, fazendo uso da Tribuna 



desta Casa Legislativa, cumprimentou os Senhores Vereadores e 
população presente. Iniciando explanou a respeito das atribuições 
do Conselho Tutelar. No ensejo esclareceu que vender bebidas 
alcoólicas a menores é crime. Em seguida respondeu os 
questionamentõs dos Senhores Vereadores. Encerrando suas 
palavras agradeceu o Sr. Presidente e demais Vereadores pelo 
espaço concedido. O Sr. Presidente agradeceu a presenças dos 
Conselheiros e colocou a Casa disposição no que for possível, logo 
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, demais 
Vereadores, e população presente. Iniciando agradeceu a presença 

O 	dos Conselheiros Tutelares. Em seguida informou que o Município 
foi comtemplado com uma ambulância, através dos esforços do 
Prefeito Renato Brandão e do Deputado Euclides Fernandes. 
Continuando enfatizou que a Saúde de Andorinha está em boas 
mãos. Na continuidade agradeceu o Secretário Municipal de 
Agricultura e sua equipe de trabalho por terem adquirido duzentos 
títulos de terra, para ser entregue aos moradores da Zona Rural do 
Município. Finalizando afirmou está nesta Casa, para trabalhar para 
o povo do Município com honestidade. O Vereador Agnaldo 
Oliveira Pinheiro cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores 
Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa, e população 

O 	presente. Iniciando agradeceu a presença dos Conselheiros 
Tutelares. Em seguida dirigiu suas palavras ao Nobre Vereador 
Cleriston Grígorio Líder do Prefeito nesta Casa, salientando Vossa 
Excelência sempre fala nesta Tribuna que o Município tem uma 
saúde pública de excelência, no entanto no final de semana 
aconteceu um acidente as duas da manha e o paciente ficou no posto 
com traumatismo craniano aguardando para ser transferido até as 
dez horas. Com  a parte o Vereador Ednaldo Alves de Macedo, 
salientou que o Nobre Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro tem 
razão em questionar, mas infelizmente é necessário aguardar a 
regulação. 0 Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro continuando com 



a palavras, explanou a respeito da falta de atenção da administração 
Municipal para com o Povoado de Medrado. Na continuidade 
repudio a atitude do Prefeito Municipal em não responder ofícios 
dos Vereadores desta Casa. Encerrando suas palavras esclareceu 
que o dever do Vereador é fiscalizar o Município, portanto este 
Vereador que vos fala irá acionar o Ministério, no sentido fazer com 
o que o Prefeito cumpra com a Lei da transparência. O Vereador 
Edilson Bento da Silva cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores 
Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa e população 
Andorinhense. Iniciando agradeceu a presença dos conselheiros 
Tutelares, no ensejo agradeceu também o Nobre Vereador Agnaldo 
Oliveira pela iniciativa de questionar sobre a venda de bebidas 

O 	alcoólicas a menores. Em Seguida explanou sobre a Saúde do 
Município, salientando que infelizmente depende da regulação. No 
ensejo parabenizou o Secretário Municipal de saúde pelo avanço na 
saúde do Município e pela a dedicação ao seu trabalho. 
Continuando pediu a Secretária Municipal de Infraestrutura que 
tome as devidas providências a respeito de um ônibus fica 
estacionado na Rua Maria da Glória, uma vez que os moradores 
estão reclamando da falta de higiene e do barulho. Na continuidade 
enfatizou que a Patrol do Município está em manutenção e dentro 
em breve as estradas vicinais do Município serão patroladas. 
Finalizando relembrou que este Vereador que vos fala, solicitou 

O 	dois agentes para o Correio de Andorinha, para entregar as 
correspondências dos moradores dos Distritos de Sitio do Açude e 
Tanquinho do Poço. Todavia afirma que a solicitação foi aprovada 
pelo Correio, portanto só falta o Prefeito nomear os referidos 
agentes. Na oportunidade parabenizou o Secretário Municipal de 
Agricultura, pela aquisição dos títulos de Terras. O Vereador 
Edinaldo Alves de Macedo cumprimentou o Sr. Presidente, 
demais Vereadores, Vereadora e população presente. Iniciando 
desejou boas-vindas aos Conselheiros Tutelares. Em seguida pediu 
o apoio do Sr. Presidente e demais Vereadores, no sentido de 
solicitar a intervenção da Policia Militar para tomar as devidas 



4 

providências a respeito de alguns proprietários de motos que estão 
incomodando os moradores da cidade, com o barulho das 
descargas. Continuando fez um comentário a respeito da regulação, 
salientando que infelizmente funciona desta forma. Todavia afirma 
que infelizmente os Vereadores precisam usar a força Política. Na 
continuidade mostrou uma relação de ex-funcionário do Município 
que acionaram a justiça na gestão anterior. Ressaltando ser um 
prejuízo para o Município. Com  a permissão da palavra o Vereador 
Edilson Bento da Silva, ressaltou ser uma pena que maioria dos 
beneficiados são pessoas de outros Município. O Vereador Ednaldo 
Alves de Macedo encerrando suas palavras fez um comentário a 
respeito de terrenos do Município que estão sendo doados por 

O 	funcionários sem autorização desta Casa Legislativa. O Vereador 
José Vagner Araújo de Lavor cumprimentou o Sr. Presidente, 
demais Vereadores, Vereadora e população presente. Iniciando 
agradeceu a presença dos Conselheiros Tutelares, no ensejo 
enfatizou que o quite de equipagem dos Conselhos Tutelares é uma 
Política Pública Federal, mas infelizmente Andorinha ainda não 
adquiriu. Com  relação ao Salário dos Conselhos Tutelares de 
Andorinha afirma ser o pior de toda a microrregião. Todavia 
salienta que no PPA existe dotação Orçamentária, no ensejo pediu 
os conselheiros aceita que os gabinetes definam o que fazer com os 
recursos sem vossas opiniões. Em seguida afirmou que não existe 

O 	política pública para a infância e adolescência em Andorinha. 
Continuando convidou a população Andorinhense para 
participarem do primeiro encontro de avaliação e prestação de 
contas do mandato deste Vereador que vos fala e do Vereador 
Agnaldo Oliveira Pinheiro. Finalizando afirmou que irá no 
Ministério Público oficializar a denúncia, com relação a não 
resposta de ofícios e solicitando informações referente a casa 
alugada paga com recursos da saúde. O Vereador Ancelmo Lino 
da Silva cumprimentou o Sr. Presidente, demais Vereadores, e 
população presente. Iniciando agradeceu a presença dos 
Conselheiros Tutelar. Em seguida explanou a respeito da falta de 



Segurança Pública no Município. pedindo o gestor que de mais 
apoio a Policia Militar. Continuando salientou que a cidade está 
com aparência de total abandono. Na continuidade explanou sobre 
a questão da saúde do Município, salientando ser justo a cobrança 
do Nobre Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro, porém infelizmente 
existe a regulação. Ressaltando ser irresponsabilidade do Governo 
do Estado da Bahia, que dar importância para a saúde do interior. 
Prosseguindo parabenizou Nobre Vereador Ednaldo Alves de 
Macedo pelo Requerimento solicitando um gerador no posto de 
saúde da sede do Município. Encerrando suas palavras agradeceu a 
Deus pela sua Família, salientando que nunca deixou seus filhos na 
rua até altas horas, no ensejo pediu as famílias Andorinhense que 

O 	cuide mais de seus filhos. O Sr. Presidente convidou o Vice- 
Presidente para assumir a Mesa Diretora. O Vereador Marinaldo 
de Souza Oliveira cumprimentou os Senhores Vereadores, 
funcionários desta Casa e população presente. Iniciando agradeceu 
a presença dos Conselheiros e do Diretor da UBS de Andorinha Sr. 
José Rodrigues. Em seguida parabenizou o Nobre Vereador 
Ednaldo Alves Macedo pela conquista de uma ambulância do 
SAMU e mais cem mil reais que será destinado a Saúde dos 
Munícipes de Andorinha. Continuando explanou a respeito da 
saúde regional principalmente a respeito do Hospital Regional de 
Senhor do Bonfim, questionando ser inadmissível que uma mulher 

Õ 	sai de Andorinha para a cidade de Juazeiro e fique esperando horas 
e horas sentada em uma cadeira para dar à luz, porque não tinha 
vaga. Na continuidade salientou que através da atitude desta Casa 
Legislativa o Governo do Estado está investindo três milhões de 
reais no Hospital Regional de Senhor do Bonfim. Contudo afirma 
ficar feliz com isso, porém não admite a regulação. Prosseguindo 
conclamou os Edis para chamar atenção da região de Senhor do 
Bonfim. Encerrando suas palavras salientou ser necessário a união 
de todos os Vereadores da microrregião de Senhor do Bonfim, no 
sentido apoiar apenas o Deputado que coloque uma Emenda 
destinando recursos para o Hospital de Senhor do Bonfim. 



PRESIDENTE: 	 
VICE-PRESIDENTE: 

I o SECRETÁRIO: 

20  SECRETÁRIO: 

Passando-se para a Ordem do Dia. O Sr. Presidente o Sr. 
Presidente colocou o Projeto de Lei de no. 001/2018 em discussão. 
O Projeto foi discutido pelos Vereadores: José Vagner Araújo de 
Lavor; Agnaldo Oliveira Pinheiro. Após a discursão O Projeto foi 
posto em votação. Projeto Aprovado com dois votos Desfavoráveis 
dos Vereadores: Agnaldo Oliveira Pinheiro e José Vagner Araújo 
de Lavor. Em seguida o Sr. Presidente o Projeto de Lei de n°. 
002/2018 em discussão. O Projeto foi discutido pelos Vereadores: 
Agnaldo Oliveira Pinheiro; José Vagner Araújo de Lavor. Após a 
discursão O Projeto foi posto em votação. Projeto Aprovado com 
dois votos Desfavoráveis dos Vereadores: Agnaldo Oliveira 
Pinheiro e José Vagner Araújo de Lavor. o Sr. Presidente voltou a 

O 	franquear a palavra aos Senhores Vereadores para discutirem a 
respeito de vossas Indicações fizeram uso da palavra os Vereadores: 
José Vagner Araújo de Lavor, Agnaldo Oliveira Pinheiro. Dando 
prosseguimento o Sr. Presidente Solicitou do 10.  Secretario a fazer 
a leitura dos Decretos Legislativo. Foi lido: Decreto Legislativo de 
n°.001/2018, que Aprova o Projeto de Lei n°.001/2018, que cria o 
Programa Municipal de Organizações Sociais. Dispões sobre a 
qualificação de entidades e dá outras providências. Decreto 
Legislativo de n°. 002/2018, que Aprova o Projeto de Lei 
d.002/2018, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito 
adicionais suplementares, na forma que indica o referido projeto e 
dá outras providências. 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 cinco 
de abril do corrente ano, o que do ocorrido foi lavrada a presente 
Ata que vai devidamente assinada 


