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ATA DA DÉCIMA OITAVA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE 
ANDORINHA ESTADO DA 
BAHIA EM 27 DE JULHO DE 
2017 

Às dezoito horas e trinta 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 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 e MARINALDO DE SOUZA OLIVEIRA. Notou-se a 
ausência do Vereador 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 lO.  Secretário a fazer a leitura das matérias em tramitação. Foi 
lido: Requerimento de no. 17/2017 de autoria dos Vereadores: José 
Vagner Araújo de Lavor e Agnaldo Oliveira Pinheiro; Indicações 
de n°s. 030 031/2017 do Gab do Vereador José Vagner Araújo de 
Lavor; Indicações de n°s. 047,048,049/2017 do Gab. dos 
Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor e Agnaldo Oliveira 
Pinheiro. Acabada a leitura das matérias o Sr. Presidente 
franqueou a palavras aos Senhores Vereadores para assuntos 
diversos na pauta do dia. 0 Vereador Edilson Bento da Silva 
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cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, 
funcionários desta Casa, e população presente. Iniciando 
agradeceu a presença dos moradores de Medrado em especial o 
Ex-vereador desta Casa José Nilton da Silva. Em seguida 
informou que a Secretaria Municipal de infraestrutura já esta 
colocando luminárias nas Fazendas. Continuando enfatizou que se 
fez presente na reunião da ANA Agências de águas realizada nesta 
Casa, onde foi discutido sobre a questão de abastecimento de água 
da Embasa através do Açude da ITÊ. Todavia salienta ter sido 
uma vergonha para o Gestor Municipal da época em que o 
referido Açude estava seco, como também das empresas Ferbasa e 
Embasa não terem feito à limpeza do Açude. Finalizando 

O 

	

	enfatizou ser necessário a união dos Poderes Legislativo e 
Executivo Municipal, no sentido de proibir que a Embasa abasteça 
o Município através do referido Açude. Contudo afirma a Embasa 
tem obrigação de abastecer o Município com água de qualidade, 
ou seja, água do Rio São Francisco. O Vereador Agnaldo 
Oliveira Pinheiro cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores 
Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa, e população 
presente, em especial os moradores de Medrado. Iniciando 
reforçou as palavras do Nobre Vereador Edilson Bento com 
relação ao abastecimento de água do Município através do Açude 
da ITÊ. Todavia afirma que este Vereador que vos fala em 
companhia do Vereador José Vagner participou de uma reunião 
com o Sr. Vinicius Araújo, Gerente Regional da EMBASA, o qual 
afirmou que o Município seria abastecido com água do Rio São 
Francisco. No entanto na última reunião ele destorceu as palavras, 
simplesmente porque a mineração Caraíba não vai liberar água de 
graça, ou seja, será necessário pagar uma taxa. Portanto é mais 
viável para Embasa abastecer o Município com a água do Açude 
da ITÊ. Em seguida afirmou que será difícil mas esta Casa não 
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vai permitir que a Embasa abasteça o Município com a água do 
referido Açude. Continuando cobrou do Gestor resposta referente 
ao Projeto de Lei do Legislativo de n°. 01/2017 aprovado por esta 
Casa. Na continuidade fez um comentário a respeito da politica 
nacional, questionando sobre a compra de votos de Presidente 
Michel Temer, para roubar os direitos dos trabalhadores, no ensejo 
pediu a população Andorinhense que fique atenta com os 
Deputados que venderam seu voto, para prejudicar os 
trabalhadores. Finalizando agradeceu a presença do Ex-vereador 
desta Casa José Nilton da Silva. O Vereador Ancelmo Lino da 
Silva cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, 
Vereadora, funcionários desta Casa, e população presente. 

O Iniciando agradeceu a presença dos moradores de Medrado, no 
ensejo afirmou que esta Casa irá se empenhar o máximo para 
impedir que a Embasa utilize água do Açude da ITE para 
abastecer o Município. Em seguida afirmou ter conversado com o 
Prefeito a respeito da situação em que se encontram algumas ruas 
do Bairro Vila Peixe, mas ele afirmou que em breve as referidas 
ruas serão encascalhadas como também todas as estradas vicinais 
do Município. Encerrando suas palavras colocou-se a disposição 
dos moradores de Medrado. O Vereador Edinaldo Alves de 
Macedo cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, 
Vereadora, funcionários desta Casa, e população presente, em 
especial os moradores de Medrado. Iniciando cobrou do Sr. 
Presidente a formação da Comissão para a fiscalização dos 
Carros-pipas que abastecem a zona rural do Município, uma vez 
que são muitas reclamações por parte das pessoas que necessitam 
do serviço. Em seguida explanou sobre a questão do 
abastecimento de água da Embasa no Município. Todavia deixa 
claro ser um problema do Governo do Estado, porém esta casa irá 
lutar para impedir que a Embasa utilize a água do Açude da ITÊ 
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para abastecer o Município. Contudo afirma ser necessário a união 
entres os Poderes Legislativo e Executivo Municipal, para exigir 
da Embasa água do Rio São Francisco. Continuando salientou que 
graças à iniciativa desta Casa Legislativa o Governo do Estado irá 
liberar recursos para ampliação do Hospital Regional. Finalizando 
agradeceu a presença da população nesta Casa Legislativa. O 
Vereador José Vagner Araújo de Lavor cumprimentou o Sr. 
Presidente, demais Vereadores, Vereadora e população presente, 
destacou a presença de seu Pai, do Sr. Altino e de sua filha Katia 
Iniciando agradeceu os moradores de Medrado por se fazerem 
presente nesta Casa Legislativa. Em seguida fez um comentário a 
respeito da água do açude da ITÊ. Com  a permissão da palavra o 

O Nobre Vereador Agnaldo Oliveira Pinheiro informou que no 
próximo sábado irá participar de uma reunião com o Deputado 
Estadual Bobo e Deputado Federal Daniel. Todavia afirma que irá 
solicitar de ambos providências para que o Município volte a ser 
abastecido com água do São Francisco. O Vereador Vagner 
continuando com a palavra pediu o Sr. Presidente que elabore um 
ofício com assinatura de todos os Vereadores desta Casa, para ser 
entregue ao Governador do Estado, informando que esta Casa 
Legislativa não concorda que o Município seja abastecido com a 
água do açude da ITÊ. Na continuidade explanou a respeito da 
conferência de saúde realizada nesta casa, salientando ter sido 
muito importante, porém é necessário que esta casa participe dos 
debates se manter informada sobre as necessidades do Município. 
Finalizando informou que esteve em Feira de Santana 
representando o Município de Andorinha, participando do Fórum 
de Legisladores, onde foi discutido sobre diversos assuntos entre 
eles sobre o desmonte do Ministério da cultura. A Vereadora 
Maria de Lurdes Gonçalves de Almeida cumprimentou o Sr. 
Presidente, Vereadores e população presente. Iniciando agradeceu 
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a presença dos moradores de Medrado e do Ex-vereador desta 
Casa José Nilton da Silva. Em seguida esclareceu para a 
população que esta Casa Legislativa também esta preocupada com 
a relação ao Açude. Continuando fez um apelo a Diretoria da 
Empresa Ferbasa, pedindo que peguem água em outro local, pois 
as pessoas que moram na Zona Rural do Município não têm 
condições de pagar uma canada de água, para casear a sede dos 
animais. Finalizando pediu apoio dos edis para juntos cobrar do 
Governado do Estado que o Município seja abastecido com água 
do São Francisco. O Vereador Cleriston Grigório de Araújo 
cumprimentou o Sr. Presidente, demais Vereadores, Vereadora e 
população presente. Incitando destacou a presença do Ex-vereador 

O 	desta Casa José Nilton da Silva e dos moradores de Medrado. Em 
seguida salientou que se fez presente na reunião da ANA Agências 
de águas realizada nesta Casa, onde foi discutido sobre o 
abastecimento de água do Município através do Açude da ITÊ. 
Todavia salienta que o Advogado da Empresa Ferbasa deixou 
claro que a referida Empresa tem direito de utilizar vinte por cento 
da água do Açude. Finalizando pediu o apoio dos para juntos 
solicitar dos Deputados que receberam votos no Município e do 
Governo do Estado, água do Rio São Francisco. O Sr. Presidente 
cumprimentou a todos, agradeceu a presença da população em 
especial o Ex-Vereador José Nilton da Silva e dos moradores de 

O 	Medrado. Iniciando salientou que na legislatura anterior o Ex- 
Vereador José Nilton da Silva sempre defendeu os interesses do 
povo da Comunidade de Medrado nesta Casa Legislativa, 
principalmente com relação à problemática entre a empresa 
Ferbasa e a Associação dos Pescadores da referida comunidade. 
Contudo afirma que esta Casa se empenhou o máximo para 
solucionar o problema. Em seguida salientou ser importante que 
não só os moradores de Medrado, como todos os Munícipes de 
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Andorinha venham para esta Casa para que juntos possamos 
discutir os problemas do Município, no ensejo colocou esta casa a 
disposição da população Andorinhense. Continuando convidou os 
edis para irem de encontro ao Governador do Estado na Cidade de 
Itiúba, para entregar o ofício assinado por todos os Vereadores 
desta Casa solicitando água do São Francisco. Na continuidade 
enfatizou esta feliz em saber que a população de Andorinha esta 
acreditando no trabalho desta Casa Legislativa. Prosseguindo 
reforçou as palavras do Nobre Vereador Edinaldo Alves de 
Macedo com relação ao que dissera em seu pronunciamento a 
respeito da iniciativa desta Casa em discutir sobre a Saúde 
regional. Todavia salienta que graças à atitude desta Casa o 

O Governador do Estado irá realmente cuidar da regional. 
Encerrando suas palavras afirmou que o Gestor Municipal irá 
executar o Projeto de Lei do Legislativo de n°. 01/2017, prestando 
uma grande homenagear o saudoso Altino júnior. Na oportunidade 
colocou-se a disposição dos edis para juntos fiscalizar os carros-
pipas que ganharam a Licitação para abastecer a Zona Rural do 
Município. Passando-se para a Ordem do Dia, o Sr. Presidente 
cobrou das Comissões os Pareceres referente aos Projetos em 
tramitação nesta Casa. Em seguida o Sr. Presidente colocou o 
Requerimento de n°. 015/2017 em Discussão. O Requerimento foi 
discutido pelos Vereadores: Edinaldo Alves de Macedo; Agnaldo 

O 	Oliveira Pinheiro; José Vagner Araújo de Lavor; Edilson Bento da 
Silva; Maria de Lurdes Gonçalves de Almeida; Ancelmo Lino da 
Silva; Cleriston Grigório de Araújo; Marinaldo Souza Oliveira. 
Após a discussão o Requerimento foi posto em votação. 
Requerimento Reprovado. Continuando o Sr. Presidente colocou 
o Requerimento de n°. 016/2017 em Discussão. O Requerimento 
foi discutido pelos Vereadores: José Vagner Araújo de Lavor; 
Edinaldo Alves de Macedo; Agnaldo Oliveira Pinheiro; Maria de 
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Lurdes; Gonçalves de Almeida; Ancelmo Lino da Silva. Após a 
discussão o Requerimento foi posto em votação. Requerimento 
Reprovado. Na continuidade o Sr. Presidente colocou o 
Requerimento de n°. 014/2017 em Discussão. O Requerimento foi 
discutido pelos Vereadores: Agnaldo Oliveira Pinheiro; José 
Vagner Araújo de Lavor; Edilson Bento da Silva. Após a 
discussão o Requerimento foi posto em votação. Requerimento 
Reprovado. Prosseguindo o Sr. Presidente colocou o 
Requerimento de n°. 017/2017 em Discussão. O Requerimento foi 
discutido pelos Vereadores: Agnaldo Oliveira Pinheiro; Edinaldo 
Alves de Macedo; Maria de Lurdes Gonçalves de Almeida; 
Ancelmo Lino da Silva; Marinaldo Souza Oliveira; Cleriston 

O Grigório de Araújo; José Vagner Araújo de Lavor. Após a 
discussão o Requerimento foi posto em votação. Requerimento 
Aprovado por Unanimidade. Dando prosseguimento 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 e Agnaldo 
Oliveira Pinheiro. 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 horas e quarenta e 
quatro minutos marcando a próxima Sessão para o dia três de 
agosto do corrente ano, o que do ocorrido foi lavrada a presente 

O 	Ata que vai devidamente assina  
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