
1 

ATA DA VIGÉS SIMA TERCEIRA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE 
ANDORINHA ESTADO DA 
BAHIA EM 14 DE SETEMBRO DE 
2017. 

Às dezoito horas e quarenta e cincd 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 

o 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; 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 com ratificação no pronunciamento do Vereador 
Agnaldo Oliveira Pinheiro onde se lê que fraco mesmo é a gestão do 
Prefeito Renato Brandão, que envia Projeto incompleto OSsem 
condições de ser executado para o Governo do Estado. Leia-se que 
fraco mesmo é a gestão que envia Projeto incompleto sem condições 
de ser executado para o Governo do Estado. Passando-se para o 
Expediente do Dia, o Sr. Presidente solicitou do 1°. Secretário a 
fazer a leitura das matérias em tramitação. Foi lido: Parecer de n°. 
09/2017 da Comissão de Justiça e Redação Favorável ao Projeto de 
Lei de n°. 08/2017 ; Parecer da Comissão de Finanças de n°. 05/2017 
Favorável ao Projeto de Lei de n°. 08/2017; Oficio n°. 176/2017 do 

o 
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Gab. do Prefeito ; Mensagem ao Projeto de Lei de 009/2017; 
Decreto de no. 161/2017; Portaria de n°. 028/2017; Projeto de Lei de 
no. 009/2017; Oficio de n°. 152/2017; Oficio de n°. 1196/2017-CE 
da Assembleia Legislativa da Bahia encaminha a esta Casa 
Legislativa Moção de Pesar de n°. 20.442/2017; Projeto de Lei do 
Legislativo de n°. 07/2017; Indicações de n°. 006, 007 e 008/2017 do 
Gab. dos Vereadores Ancelmo Lino da Silva e Ednaldo Alves de 
Macedo; Indicação de n°. 020 /2017 do Gab. do Ednaldo Alves de 
Macedo; Indicações de n°. 019 e 021/2017 do Gab. dos Vereadores: 
Ednaldo Alves de Macedo e Ancelmo Lino da Silva; Indicação de 

O n°. 060/2017 do Gab. do Vereador José Vagner Araújo de Lavor; 
Indicação de n°. 061/2017 do Gab. dos Vereadores: José Vagner 
Araújo de Lavor, Agnaldo Oliveira Pinheiro e Nilton de Oliveira 
Matos; Indicações de nos. 037 e 038 /2017 do Gab dos Vereadores: 
Agnaldo Oliveira Pinheiro e José Vagner Araújo de Lavor. 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 saudou o radialista Ivan Silva. Em 
seguida fez um comentário sobre a falta de sinalização dos quebra- 
molas da cidade, no ensejo pediu ao do Líder do Prefeito que 
solicite do Secretário Municipal de infraestrutura, que os referidos 
quebra-molas sejam pintados. Continuando agradeceu o Prefeito 
Municipal pela conclusão do calçamento da rua do mercado 
municipal através da Secretaria Municipal de infraestrutura. 
Finalizando frisou a respeito das estradas vicinais do Município, 
salientando ser necessário o escascalhamento das mesmas com a 
máxima urgência. O Vereador Ednaldo Alves de Macedo 
cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, 
funcionários desta Casa, e população presente. Iniciando destaç a 
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presença do Radialista Ivan Silva. Em seguida dirigiu suas palavras 
ao Líder do Governo Municipal, solicitando respostas dos 
Requerimentos deste Vereador que vos fala aprovados por esta Casa 
Legislativa, no ensejo cobrou também resposta das Indicações dos 
Vereadores desta Casa. Continuando afirmou fazer parte do grupo 
gestor, porém não é obrigado a concordar com todo que acontece na 
administração. Na continuidade salientou ter conhecimento da queda 
de receita do Município, mas é preciso manter os serviços básicos, 
principalmente com relação à saúde dos Munícipes. Prosseguindo 
afirmou que os Vereadores estão nesta casa para defender os 

O interesses do povo. Finalizando parabenizou o Prefeito pela iniciativa de 
reduzir 10% do próprio salário, como também o salário de outros servidores. 
Na oportunidade salientou que o gestor demitiu alguns contratados, no 
entanto mantém as gratificações para algumas pessoas. 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 
Vereador Ednaldo Alves de Macedo, pelo falecimento de sua irmã. 
Em seguida fez um breve comentário sobre o Projeto PELC, no 
ensejo explanou também a respeito do programa (TOPA). Em 
seguida informou que foi dado inicio a limpeza das barragens 
comunitárias com os recursos adquiridos por este Vereador que vos 
fala e pelo Vereador Agnaldo Pinheiro através do Deputado Bobo. 
Continuando explanou a respeito das setenta residências que irão 
receber energia elétrica através do programa Luz para Todos. Na 
continuidade dirigiu suas palavras ao Líder do Governo Municipal, 
solicitando explicações a respeito da reunião do Conselho Municipal 
de Educação, no ensejo cobrou respostas dos Requerimentos 
aprovados por esta Casa. A Vereadora Maria de Lurdes 
Gonçalves de Almeida cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores 
Vereadores, funcionários desta Casa, e população presente. 
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Iniciando salientou ter participado da reunião realizada nesta Casa, 
onde foi discutido sobre diversos assuntos entre eles à reforma do 
Centro de Reprodução animal e criação de um abatedouro de 
pequeno porte. Finalizando fez um breve comentário sobre a 
situação em que se encontram as estradas vicinais que dão acesso a 
zona rural do Município. Todavia salienta que devido às chuvas esta 
sendo difícil transitar nas referidas estradas, mas dentro em breve as 
mesmas serão patroladas. O Vereador Nilton de Oliveira Matos 
cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, 
funcionários desta Casa, e população presente. Iniciando questionou 

O a respeito do abandono em que se encontra o Bairro Vila Peixe. 
Todavia salienta ser necessário fazer o encascalhamento das ruas do 
referido Bairro o mais rápido possível. Em seguida explanou sobre 
a falta de conhecimento da gestão, para administrar os recursos 
públicos. Contudo afirma ser necessário cortar gastos 
desnecessários. Continuando frisou a sobre o péssimo estado de 
conservação das estradas vicinais do Município. Na continuidade 
questionou sobre a quantidade de parente de Vereador desta Casa, 
dentro da Prefeitura, enquanto existem pais de família passando 
necessidade. Encerrando suas palavras criticou a saúde pública do 

O Município, questionando que os pacientes estão pagando passagem 
para se deslocar para Juazeiro. O Vereador Edilson Bento da Silva 
cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, 
funcionários desta Casa, e população presente. Iniciando informou 
que a secretária Municipal de agricultura conseguiu um recurso no 
Valor de quarenta e nove mil reais, através da Defesa Civil, que será 
destinado ao abastecimento de água na Zona Rural do Município 
através de carro-pipa. Em seguida informou que a obra de 
pavimentação da comunidade de Jabuticaba já foi concluída, no 
ensejo questionou que a empresa que ganhou a licitação para 
executar a referida obra, não pagou os fornecedores. Todavia afirma 
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que o Gestor esta tomando as devidas providências. Continuando fez 
um breve comentário a respeito das estradas vicinais do Município, 
salientando que devido as chuvas as mesmas estão intransitáveis e 
precisam ser patroladas com a máxima urgência. Todavia salienta 
que a Ferbasa poderia contribuir mais com o Município, 
principalmente com relação ao patrolamento das estradas, uma vez 
que a referida empresa disponibiliza de maquinas. Finalizando 
enfatizou que a receita do Município caiu, no entanto, a Prefeitura 
continua trabalhando, no ensejo destacou algumas obras que foram 
executadas. Ressaltando que será concluída a iluminação publica na 

O zona rural do Município. O Vereador Cleriston Grigório de 
Araújo cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, 
Vereadora, funcionários desta Casa, e população presente. Iniciando 
enfatizou que desejo do Governo Municipal seria poder atender as 
necessidades da população, mas infelizmente a receita do Município 
diminuiu. Em seguida dirigiu suas palavras ao nobre Vereador José 
Vagner de Lavor informando que o principal tema da reunião do 
Conselho municipal de Educação, foi que o Governo do Estado 
Bahia ainda não repassou os recursos para o transporte dos alunos 
do colégio Estadual, no entanto o Município continua mantendo 

Õ referido transporte. Finalizando destacou algumas ações da 
administração Municipal. O Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro 
cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, 
funcionários desta Casa, e população presente. Iniciando prestou 
solidariedade ao colega Vereador Ednaldo de Macedo pelo 
falecimento de sua irmã, no ensejo lamentou profundamente morte 
trágica da estudante de medicina, filha de seu amigo Sergio Almeida 
funcionário da empresa Ferbasa. Em seguida salientou que existem 
cidades com a mesma renda de Andorinha, no entanto desenvolve 
muito mais que o Município de Andorinha, no ensejo interrogou 
esta faltando dinheiro ou gestão. Continuando salientou que neste 
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período os recursos diminuem, portanto a Prefeitura poderia ter 
reduzido custos, principalmente na realização dos festejos juninos. 
Na continuidade dirigiu suas palavras ao Líder do Governo 
Municipal perguntando se a Prefeitura esta fiscalizando as obras do 
programa Luz para todos, uma vez que em algumas localidades os 
postes de energia estão sendo colocados de forma irregular. 
Finalizando enfatizou ser de súbita importância a união dos Poderes 
Legislativo e Executivo Municipal, para solicitar do Governador do 
Estado e da empresa Ferbasa o asfalto do anel viário de Andorinha. 
O Sr. Presidente cumprimentou a todos, agradeceu a presença da 

O população. Iniciando destacou a presença do radialista Ivan Silva. 
Em seguida prestou solidariedade ao nobre Vereador Ednaldo Alves 
de Macedo, pelo falecimento de sua irmã, no ensejo lamentou a 
morte da filha do Sr. Sergio Almeida funcionário da empresa 
Ferbasa. Continuando informou que a sessão esta sendo transmitida 
ao vivo, através do Fecebook do radialista Ivan Silva. Todavia 
afirma que irá aumentar os megas de internet, no sentido melhor a 
qualidade da transmissão, para a população tenha conhecimentos 
dos trabalhos dos Vereadores, como também da parte administrativa 
desta Casa Legislativa. Na continuidade dirigiu suas palavras ao 
nobre Vereador José Vagner de Lavor, informando que irá realizar 
as audiências Públicas, porém esta aguardando uma data, a qual 
todas as autoridades convidadas possam participar. Prosseguindo 
informou ter participado de uma reunião com o Prefeito e um 
representante da empresa Ferbasa, discutindo sobre a possibilidade 
de monitoramento do Município de Andorinha. Todavia afirma que 
este Vereador que vos fala, sempre comentou nesta Casa sobre a 
necessidade de monitoramento do Município. Contudo afirma ter 
certeza que dentro em breve será uma realidade no Município. 
Finalizando informou que no próximo sábado irá participar de uma reunião 
na Câmara Municipal de Senhor do Bonfim, onde será discutido sob; a 



7 

questão do Hospital Regional e sobre o Departamento de Policia Técnica de 
Senhor do Bonfim. No ensejo convidou os edis para se fazer presente na 
referida reunião. Passando-se para a Ordem do Dia, o Sr. Presidente 
encaminhou o Projeto de Lei de n°. 009/2017 para as Comissões de 
Finanças e Justiça e Redação emitirem parecer dentro do prazo 
regimental. Em seguida encaminhou também o Projeto de Lei do 
Legislativo de n°.07/20217 para a Comissão de Justiça e Redação. 
Continuando o Sr. Presidente colocou Projeto de Lei de no. 
008/2017 em discussão. Como ninguém discutiu. O Sr. Presidente 
colocou o Projeto em votação. Projeto Aprovado por Unanimidade. 

o Na continuidade o Sr. Presidente solicitou do 1° Secretario a fazer a 
leitura do Decreto Legislativo. Foi lido Decreto Legislativo n°. 
033/2017 que Aprova o Projeto de Lei de n°. 008/2017, que institui 
o programa de Recuperação Fiscal Municipal-REFIS, no município 
de Andorinha/Bahia e faz revisão e lançamentos de tributos 
Municipais. Prosseguindo o Sr. Presidente voltou a 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 e Nilton de 
Oliveira Matos. 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 
quatro minutos marcando a próxima Sessão para o dia vinte e um de 
setembro do corrente ano, o que do ocorrido foi lavrada a presente 
Ata que vai devidamente assinada. 
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