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ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ANDORINHA ESTADO DA BAHIA EM 
26 DE ABRIL DE 2018. 

Às dezoito horas e trinta e nove 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 
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; MARINALDO 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: Convite da Empresa Ferbasa 
convidando esta Casa para participar da apresentação do Projeto viva 
Andorinha. Acabada a leitura das matérias o Sr. Presidente atendo o 
Oficio da Associação Comercial de Andorinha, franqueou a palavra 
ao Sr. Osmar Pereira dos Santos Presidente da Associação Comercial 
de Andorinha. O Sr. Osmar Pereira dos Santos fazendo uso da 
tribuna Livre desta Casa Legislativa agradeceu o Sr. Presidente pelo 
espaço concedido. Em seguida explanou sobre a falta de Segurança 
Pública no Município. Ressaltando Associação Comercial de 
Andorinha encaminhou um Oficio para o Comando da CPAC, 
solicitando Segurança no Município. encerrando suas palavras pediu 
o apoio da Câmara Municipal no sentido solicitar, policiamento para 
a Cidade. Todavia afirma ser necessário solicitar um Dele • ado 
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efetivo e mais viaturas, para que os policiais possam fazer rondas 
constantemente no Município. Após a explanação do O Sr. Osmar 
Pereira dos Santos, o Sr. Presidente franqueou a palavra ao 
Presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública Sr. Rafael 
Batista. O Sr. Rafael Batista fazendo uso da Tribuna cumprimentou 
a todos. explanou a respeito da função e objetivo do Conselho de 
Segurança Pública do Município. Em seguida enfatizou ser 
necessário que as pessoas façam ocorrência dos roubos furtos 
ocorridos no Município. Ressaltando que a Delegacia de Polícia 
Civil foi desativada do Município por falta de ocorrência. Segundo 
justificativa da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, 
uma vez que o número de ocorrência em Andorinha é zero. 
Encerrando suas palavras enfatizou que Prefeito Municipal também 
está preocupado com falta de Segurança Pública no Município, 
portanto irá tomar as devidas providências com relação a criação da 
Guarda Municipal. Na oportunidade a gradeceu o Sr. Presidente pelo 
espaço concedido. Após a explanação do Presidente do conselho 
Municipal de Segurança Pública o Sr. Presidente franqueou a 
palavras aos Senhores Vereadores para assuntos diversos na pauta 
do dia. O Vereador Ednaldo Alves de Macedo cumprimentou o Sr. 
Presidente, demais Vereadores, Vereadora e população presente. 
Iniciando agradeceu a presença de todos. Em seguida explanou sobre 
a falta de Segurança Pública no Município. Continuando salientou 
que esta Casa está sempre pedindo a Secretaria de Segurança Pública 
do Estado, mas segurança para o Município de Andorinha. No ensejo 
relembrou que ano passado esta Casa Legislativa realizou uma 
audiência Pública, com presença das autoridades Policiais, mas 
infelizmente poucos comerciantes participaram da referida 
audiência. Todavia salienta que se na referida audiência a população 
tivesse participado, inclusive os Comerciantes talvez a situação do 
Município fosse diferente. Na continuidade informou que esteve em 
Salvador no Gabinete do Deputado Jorge Solla solicitando 
Policiamento efetivo para Andorinha. Na oportunidade informou 
que atendendo um pedido do Presidente do Conselho de Seguran a 
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pública do Município este Vereador que vos fala entregou um 
Oficio na Secretaria de Segurança Pública de Estado, solicitando a 
ativação de uma Delegacia Territorial. Encerrando suas palavras 
criticou o Governador do Estado da Bahia, uma vez que é obrigação 
dele resolver a questão de Segurança Pública dos Municípios, mas 
infelizmente ele só se preocupa com a Capital do Estado. O 
Vereador José Vagner Araújo de Lavor cumprimentou o Sr. 
Presidente, demais Vereadores, Vereadora, sua família que está 
sendo representada pela S? Adriana Miranda e população presente. 
Iniciando em nome do Sr. Osmar Pereira dos Santos parabenizou os 
representantes da Associação Comercial de Andorinha pela 
mobilização. Em seguida salientou que a falta de Segurança Pública 
do Município é uma das pautas mais discutidas nesta Casa desde do 
inicio desta legislatura, no ensejo mostrou para a população 
documentos elaborados pelos Vereadores da bancada de oposição 
com o apoio de Nobre Vereador Nilton de Oliveira Matos, inclusive 
o Requerimento de n°.012/2018 solicitando a criação da Guarda 
Municipal o qual foi aprovado por esta Casa Legislativa. 
Encerrando suas palavras salientou que os Vereadores desta Casa 
foram eleitos para representar a população na esfera Federal, 
Estadual e Municipal, portanto não podemos transferir toda 
responsabilidade para o Governador do Estado. O Vereador 
Ancelmo Lino da Silva cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores 
Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa, e população 
presente. Iniciando agradeceu a presença da população, 
parabenizando pela mobilização. Em seguida afirmou que esta Casa 
Legislativa está sempre discutindo sobre a questão da segurança 
Pública do Município. Continuando salientou ser necessário à união 
dos Poderes Legislativo e Executivo, para juntos reivindicar da 
Secretaria de Segurança Pública do Estado Policias efetivos, 
Militares e Civis, Viatura e uma Delegacia Territorial. Finalizando 
enfatizou que o Prefeito Municipal Renato Brandão de Oliveira 
comentou uma falha, uma vez que se reuniu com Polícias da CPAC, 
e não convidou esta Capa Legislativa. 0 Vereador Maria de 
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Lurdes Gonçalves de Almeida cumprimentou o Sr. Presidente, 
Senhores Vereadores, funcionários desta Casa e população presente. 
Iniciando explanou sobre a falta de Segurança Pública no Município. 
Ressaltando que infelizmente Segurança Pública é um problema 
Nacional devido a falta de recursos. Em seguida salientou ser 
necessário a união desta Casa Legislativa com as Associações do 
Município, no sentido de unir forças para reivindicar das autoridades 
competes Segurança para o Município. Encerrando suas palavras leu 
para a população presente uma Indicação desta Vereadora que vos 
fala solicitando a criação da Guarda Municipal no Município de 
Andorinha. Todavia salienta que a Segurança do Município é uma 
preocupação de todos os Vereadores desta Casa Legislativa. O 
Vereador Nilton de Oliveira Matos cumprimentou o Sr. 
Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários desta 
Casa, e população presente. Iniciando parabenizou a população pela 
presença, no ensejo enfatizou que infelizmente as coisas só 
funcionam desta forma. Em seguida salientou que desde dois mil e 
dezessete esta Casa vem solicitando do Prefeito a criação da Guarda 
Municipal, porém ele não deu a mínima atenção. Continuando 
salientou que o Prefeito justifica que o Município não disponibiliza 
de recursos suficientes para a criação da referida guarda. No então 
ele não esclareceu para a população onde foi aplicado os quatro 
milhões, oitocentos e três mil reais, que entrou nos cofres Município, 
referente ao imposto da Empresa Ferbasa. Na continuidade salientou 
que a falta de Segurança Pública no Município dificulta o 
funcionamento das instituições financeiras, prejudicando inclusive 
todo o comércio local. Prosseguindo afirmou que a administração 
Municipal está brincando com o dinheiro público. Finalizando 
chamou atenção dos colegas Vereadores para juntos cobrar do 
Governador do Estado viaturas e policiamento efetivo para o 
Município. O Vereador Cleriston Grígorio de Araújo 
cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, 
funcionários desta Casa e população Andorinhense em especial os 
comerciante. Iniciando explanou a respeito da luta desta Casa 
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Legislativa sobre a questão da Segurança Pública do Município. 
Continuando criticou o Governador do Estado pela falta de atenção 
para com o interior do Estado, principalmente com relação a 
Segurança Pública. Na continuidade salientou ser necessário 
incentivar a população a prestar queija sobre roubos furtos que 
acontecem no Município. Finalizando salientou que irá conversar 
com o Prefeito sobre a necessidade de cria a Guarda Municipal com 
a máxima urgência. O Vereador Edilson Bento da Silva 
cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, 
funcionários desta Casa e população Andorinhense. Iniciando 
agradeceu a presença do Presidente a Associação Comercial de 
Andorinha, Presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública 
e dos Comerciantes. Em seguida explanou a respeito luta desta Casa 
Legislativa com relação a segurança do Município, lamentando a 
ausência da população principalmente dos comerciantes na 
Audiência Pública realizada nesta Casa em dois mil e dezessete com 
a presença algumas autoridades policiais. Continuando fez um breve 
comentário sobre o aumento de roubos furtos que estão ocorrendo 
no Município. Todavia afirma ser necessário que as pessoas que 
estão sendo vítimas dessas ações façam um boletim de ocorrência no 
sentido de chamar atenção das autoridades competentes a tomar as 
devidas providências. Finalizando frisou sobre a questão do uso de 
Capacete dentro da cidade, salientando que facilita a ação dos 
bandidos. O Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro cumprimentou 
o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários 
desta Casa, e população presente. Iniciando saudou os comerciantes 
presente. Em seguida repudiou a atitude do Gestor Municipal, 
salientando que esta é uma reunião de grande importância, no 
entanto não está presente nenhum apresentante do Poder Executivo 
Municipal. Continuando afirmou que desde o início da gestão esta 
Casa Legislativa vem discutindo sobre a questão da Segurança 
Pública do Município. Contudo afirmar que foi encaminhando ao 
Poder Executivo Municipal Indicações e Requerimentos solicitando 
a criação da Guarda Municipal, no então até a presente data esta Casa 
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não recebeu nenhuma resposta das referidas solicitações. Na 
continuidade afirmou ter conversado com o Delegado Dr. Atilho o 
qual informou que em número de ocorrências em Andorinha é 
superior ao Município de Itiúba que tem o dobro da população de 
Andorinha. Portanto a informação dita nesta Tribuna, que o povo de 
Andorinha não registra queixa não procede. Todavia afirma que na 
verdade o que está acontecendo em Andorinha é morosidade por 
parte do Poder Executivo Municipal. Encerrando suas palavras 
enfatizou ter conversado com Capitão Peixinho a respeito das 
rondas no interior do Município. Todavia afirma que ele deixou claro 
que combustível que o Estado disponibiliza não é suficiente e a 
Prefeitura de Andorinha justificou que não condições de fornecer 
combustível para a viatura, O Sr. Presidente cumprimentou os 
Senhores Vereadores, funcionários desta Casa e população presente, 
agradeceu a presença de todos. lamentou que nenhum representante 
do Poder Executivo Municipal tenha sido convidado a participar 
desta reunião. No momento houve um debate entre os Comerciantes, 
Presidente da Associação Comercial, Presidente do Conselho 
Municipal de Segurança Pública e Vereadores. Após o debate o Sr. 
Presidente afirmou que irá elaborar um documento para ser entregue 
na Secretaria de Segurança Pública do Estado solicitando 
providencia com relação a Segurança pública do Município de 
Andorinha. 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 duas horas e treze 
minutos, marcando a próxima Sessão para o dia três de maio do 
corrente ano, o que do ocorrido foi lavrada a presente Ata que vai 
devidamente assinada 
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