
ATA DA SÉTIMA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ANDORINHA 
ESTADO DA BAHIA EM 12 DE 
ABRIL DE2O18. 

Às dezoito horas e trinta e três 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 
VAGENR ARAÚJO DE LAVOR; MARIA DE LURDES 
GONÇALVES DE ALMEIDA MARINALDO DE SOUZA 
OLIVEIRA e 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 

o lido: Indicações de nos. 001 e 002/2018 do Gab. dos Vereadores 
Ednaldo Alves de Macedo e Ancelmo Lino da Silva; Indicações 
de n°.s 017, 018 e 019/2018 do Gab. dos Vereadores: José Vagner 
Araújo de Lavor e Agnaldo Oliveira Pinheiro; Indicações de n°.s 
015, 0169  017 e 018/2018 do Gab. dos Vereadores: Agnaldo 
Oliveira Pinheiro e José Vagner Araújo de Lavor; Indicações de 
nos. 001 e 002/2018 do Gab. da Vereadora Maria de Lurdes 
Gonçalves de Almeida e do Vereador Cleriston Grígorio de 
Araújo; Indicação de n°.001/2018 do Gab. do Vereador Marinaldo 
de Souza Oliveira; Moção de Pesar, pelo falecimento da Sr`. 
Clacidia Brunes da Silva; Requeri 	e e n°. 011/2018 de auto,ia 
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do Vereador Ednaldo Alves de Macedo; Requerimento de no. 
012/2018 de autoria dos Vereadores: José Vagner Araújo de 
Lavor, Agnaldo Oliveira Pinheiro e Nilton de Oliveira Matos; 
Oficio de n°.034/2018 do Gab. do Prefeito Municipal; Mensagem 
ao Projeto de Lei de n°. 003/2018; Projeto de Lei de n°. 003/2018. 
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 enfatizou que 
atendendo os reclames de algumas mães, este Vereador que vos 
fala esteve na Creche do Bairro Vila Peixe presenciando o descaso 

o para com a alimentação das crianças. Em seguida questionou a 
respeito do abando em que se encontra a obra do povoado de 
Riacho Seco. Continuando questionou sobre a questão do péssimo 
estado de conservação das estradas vicinais do Município. Na 
continuidade pediu a Secretaria Municipal de infraestrutura que 
providencie a iluminação pública no Distrito de Tanquinho do 
Poço. Prosseguindo pediu a Secretaria Municipal de Educação 
tome as devidas providências, com relação ao ônibus que 
transporta os alunos do Distrito de Tanquinho do Poço e Teixeira, 
o qual quebra constantemente. Dando prosseguimento 
parabenizou o comandante Daniel Soares pelo o belíssimo trabalho 

o que a Policia Militar está realizando em Andorinha. Encerrando 
suas palavras explanou a respeito do não funcionamento da casa 
Lotérica de Andorinha, afirmando ser por falta de Segurança 
Pública no Município, portanto é culpa da administração Pública 
Municipal, inclusive desta Casa Legislativa, uma vez que cinco 
Requerimentos de grande importância para o Município foram 
reprovados nesta Casa, inclusive o Requerimento de n°. 016/2017, 
o qual solicitava a criação da Guarda Municipal. O Vereado 
Cleriston Grígorio de Araújo cumprimentou o Sr. Presidente, 
demais Vereadores, Vereadora e população presente. Iniciando fez 
um comentário a respeito do não fim -: e ento da Casa Lotérica 



de Andorinha. Em seguida justificou o motivo pelo qual os 
Vereadores Reprovaram os Requerimentos os quais o Nobre 
Vereador Nilton de Oliveira Matos questionou em vosso 
pronunciamento. Continuando frisou sobre a questão da 
alimentação das crianças da creche do Bairro Vila Peixe, 
salientando que nenhum Vereador desta Casa estudou Nutrição 
para afirmar que a alimentação das crianças esta inadequada. 
Finalizando enfatizou que dentro em breve as estradas vicinais do 
Município serão patroladas. O Vereador Edilson Bento da Silva 
cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, 
funcionários desta Casa e população Andorinhense. Iniciando 
dirigiu suas palavras ao Nobre Vereador Nilton de Oliveira Matos 

o afirmando que o ônibus que vossa Excelência se referiu foi feito 
manutenção recentemente, quanto as luminárias, informou que foi 
feita a licitação para a compra de material elétrico e dentre em 
breve as mesmas serão colocadas. Em seguida demostrou 
preocupação com a relação à estiagem no Município, no ensejo 
explanou a respeito da limpeza dos tanques na Fazenda Queimada 
de Cima. Continuando parabenizou o Prefeito pelo início da 
recuperação do abrigo do Distrito de Tanquinho do Poço através 
da Secretaria Municipal de Infraestrura. Na continuidade explanou 
a respeito dos avanços na Saúde do Município, informando que o 
Município disponibilizou uma ambulância para o Distrito de Sítio 

o do Açude. Encerrando suas palavras parabenizou o Ex-Prefeito 
José Rodrigues Guimarães pelas aprovações de suas contas pelo 
TCM com a mínima ressalva. O Vereador Agnaldo Oliveira 
Pinheiro cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, 
Vereadora, funcionários desta Casa, e população presente. 
Iniciando reforçou as palavras do Nobre Vereador Nilton de 
Oliveira Matos, afirmando ser uma vergonha para esta Casa 
Legislativa Reprovar Requerimentos de grande importância para 
Município. Em seguida criticou a administração Municipal, 
questionando a respeito do descaso para com o povo do Povoado 
de Medrado, questionando sobre a rede de esgoto. No ensejo 



questionou também a respeito da falta de iluminação Pública na 
quadra poliesportiva do referido povoado. Continuando explanou 
sobre a necessidade de criar a Guarda técnica Municipal, relatando 
sobre a falta de Segurança Pública no Município. Prosseguindo 
afirmou que o Governo Municipal não administra com 
transparência. Encerrando suas palavras parabenizou o Nobre 
Vereador Edilson Bento da Silva por solicitar uma ambulância 
para o povoado de Sitio do Açude. O Vereador Edinaldo Alves 
de Macedo cumprimentou o Sr. Presidente, demais Vereadores, 
Vereadora e população presente. Iniciando fez um comentário a 
respeito da falta de segurança pública no Município, salientando 
que este Vereador que vos fala foi na Secretaria de Segurança 

o Pública do Estado da Bahia solicitar, mas policiais e viaturas para 
o Município de Andorinha. Continuando parabenizou o Nobre 
Vereador Nilton de Oliveira Matos por ter fiscalizado a Creche do 
Bairro Vila Peixe. Todavia afirma ser obrigação do Vereador 
fiscalizar o Município. Com  relação a obra da Escola de Riacho 
Seco informou que será feito outra licitação para dar continuidade 
a referida obra. Na continuidade justificou a reprovação dos 
Requerimentos. Prosseguindo enfatizou ser inadmissível que as 
maquinas do Município estejam quebradas. Ressaltando que os 
serviços não podem parar. Finalizando parabenizou o ex-prefeito 
José Rodrigues Guimarães pela aprovação de vossas contas pelo 

o TCM. O Vereador José Vagner Araújo de Lavor cumprimentou 
o Sr. Presidente, demais Vereadores, Vereadora e população 
presente. Iniciando lamentou profundamente o falecimento da Sra.  

Clacidia Brunes da Silva. Em seguida afirmou que em abril de dois 
mil dezessetes o Município assinou um convenio no valor de 
cinquenta mil reais destinado para limpeza de aguadas. Todavia 
salienta ser lamentável que o dinheiro esteja parado na conta do 
Município, por questões políticas enquanto o povo precisa da 
limpeza das aguadas. Continuando afirmou que esteve no 
Ministério Público em companhia dos colegas Vereadores 
Agnaldo Oliveira Pinheiro e Nilton de Oliveira Matos 



oficializando a denúncias. Contudo afirma que os Vereadores 
estão nesta casa para fiscalizar os recursos públicos do Município. 
Na continuidade dirigiu suas palavras ao Nobre Vereador Cleriston 
Grígorio de Araújo, esclarecendo que a Lei exige que a Creche 
forneça cinco refeições diárias para as crianças. Ressaltando que a 
licitação da merenda escolar foi no valor de um milhão e treze mil 
reais. Encerrando suas palavras questionou sobre o abandono das 
ruas da cidade. O Sr. Presidente cumprimentou os Senhores 
Vereadores, funcionários desta Casa e população presente, 
agradeceu a presença de todos. Inicialmente parabenizou o Ex- 
Prefeito José Rodrigues Guimarães pela aprovação de vossas 
contas pelo TCM. Em seguida dirigiu suas palavras ao Nobre 

o Vereador Nilton de Oliveira Matos, esclarecendo ter conversado 
com o Gerente da Caixa Econômica de Senhor do Bonfim, o qual 
informou que a Casa Lotérica está fechada devido problemas 
operacionais. No ensejo afirmou que irá enviar um oficio para o 
Gerente da Caixa Econômica, solicitando a presença dele nesta 
Casa Legislativa, para prestar esclarecimento à população 
Andorinhense. Continuando explanou sobre a Segurança Pública 
do Município, ressaltando que as pessoas precisam entender que é 
um problema do Governo do Estado. Finalizando salientou que os 
Vereadores desta Casa estão reivindicando do Governo do Estado 
segurança Pública para o Município. Passando-se para a Ordem 

o do Dia. O Sr. Presidente colocou o Requerimento de no. ø 11/2018 
em discussão. O Requerimento foi discutido por todos os 
Vereadores desta Casa Legislativa. Após a discussão o 
Requerimento foi posto em votação. Requerimento Aprovado por 
Unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente colocou o 
Requerimento de n°. 012/2018 em discussão. O Requerimento foi 
discutido pelos os Vereadores: Agnaldo Oliveira Pinheiro, José 
Vagner Araújo de Lavor, Maria de Lurdes Gonçalves de Almeida, 
Nilton de Oliveira Matos, Ancelmo Lino da Silva, Cleriston 
Grígorio de Araújo, Ednaldo Alves de Macedo, Edilson Bento da 
Silva, Marinaldo de Souza Oliveira. 	Após a discussão o 



Requerimento foi posto em votação. Requerimento Aprovado 
com um voto contra da Vereadora Maria de Lurdes Gonçalves de 
Almeida. Continuando o Sr. Presidente encaminhou o Projeto de 
Lei de no. 003/2018 para a Comissão de Finanças emitir Parecer na 
próxima Sessão. 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 de Souza Oliveira, José Vagner Araújo de 
Lavor, Agnaldo Oliveira Pinheiro. Ednaldo Alves de Macedo, 
Maria de Lurdes Gonçalves de Almeida. 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 dezoito minutos, marcando a próxima Sessão 
para o dia dezenove de abril do corrente ano, o que do ocorrido foi 
lavrada a presente Ata que vai devidamente assinada 
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