
ATA DA VIGÉSIMA QUINTA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ANDORINHA 
ESTADO DA BAHIA EM 20 DE 
SETEMBRO DE 2018. 

Às dezoito horas e vinte e seis minutos no salão nobre Arnulfo 
Cândido Alves Filho da Câmara Municipal de Andorinha, situada 
a Avenida José Cargozinho de Carvalho Filho s/n. na ausência do 
Sr. Presidente o Vice-Presidente assumiu a Mesa Diretora 
interinamente e solicitou do 2°. Secretário que fizesse a chamada 
dos Senhores Vereadores, verificando-se as presenças de: 

O 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 e 
NILTON DE OLIVEIRA MATOS. Notou-se a ausência dos 
Vereadores: AGNALDO OLIVEIRA PINHEIRO e 
MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA. Com  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 	
o Expediente do Dia, o Sr. Presidente solicitou do 1°. Secretário 
a fazer a leitura das matérias em tramitação. Foi lido: Indicações 
de no. 007,008 e 009/2018 do Gab. do Vereador Ancelmo Lino da 
Silva; Indicação de n°. 010/2018 do Gab. do Vereador Ednaldo 
Alves de Macedo; Indicações de n°. 052 e 053/2018 do Gab. do 
Vereador 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 dirigiu suas palavras ao Líi ...... o 
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Governo Municipal, pedindo que converse com o Prefeito, para 
que seja feita a limpeza das barragens da região deste Vereador 
que vos fala, no ensejo pediu também que contrate mais carro- 
pipas para abastecer a zona rural do Município. Em seguida 
explanou a respeito da reforma da UBS e o Secretário Municipal 
de Saúde que providencie a compra do Gerador, a instalação da 
tubulação de oxigênio, o corrimão da rampa de acesso a referida 
UBS. Continuando explanou a respeito do abandono em que se 
encontra as Praça da Cidade. Todavia salienta ser necessário 
restaurar as mesmas no sentido de embelezar a cidade. 
Finalizando fez um comentário sobre a recuperação da estrada da 
Fazenda Jabuticaba, salientando ser necessário que os Vereadores 
fiscalizem, no sentido de zelar do dinheiro público. O Vereador 

O Edinaldo Alves de Macedo cumprimentou o Sr. Presidente, 
demais Vereadores, Vereadora e população presente. Iniciando 
explanou a respeito da má qualidade no serviço de recuperação 
das estradas vicinais do Município. Todavia afirma ser um 
desperdício de dinheiro público. Em seguida dirigiu suas palavras 
ao Líder do Governo Municipal, pedindo que converse com o 
Prefeito, para utilizar o dinheiro da Emendas que está disponível 
nos cofres públicos, para comprar os equipamentos para a Saúde, 
no sentido de salvar vidas. No ensejo pediu ao Nobre Vereador 
que diga ao Prefeito que não desconte sua raiva neste Vereador 
que vos fala, pois quem está sofrendo é população Andorinhense. 

O 	Com a permissão da palavra o Vereador Ancelmo Lino da Silva 
pediu as pessoas ligas ao Governo Municipal que parem com 
ameaças a este Vereador que vos fala. O Vereador Ednaldo Alves 
de Macedo continuando com a palavra esclareceu a população 
Andorinhense, que são duzentos mil reais disponível, para 
compra equipamentos para equipar aUBS e os PSF do Município, 
portanto é necessário deixar a politicagem e perseguição politica 
de lado e cuidar dos interesses da população. Finalizando afirmou 
que este Vereador que vos fala, não vão se calar, pois irá lutar 
pelos interesses do povo até o ultimo dia de seu mane,. 1.90 
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Vereador Nilton de Oliveira Matos cumprimentou o Sr. 
Presidente, demais Vereadores, Vereadora e população presente. 
Iniciando informou está sendo discutido a questão das estradas 
vicinais do Município, salientando sobre a necessidade de 
encascalhamento em alguns locais. Em seguida salientou que o 
Prefeito irá contratar mais dois carros-pipa para abastecer a zona 
Rural do Município. Continuando explanou sobre o descaso da 
Embasa para com o Município de Andorinha. Na continuidade 
salientou ter pedido o Secretário Municipal de Saúde para 
providencia a compra do Gerador para a UBS do Município. no 
ensejo parabenizou o Secretario Pablo Campos pela abertura do 
(CAPS). Prosseguindo parabenizou a Secretária Municipal de 
Assistência Social pelo desempenho de seu trabalho. Finalizando 
frisou sobre o inicio da obra da estrada que liga Andorinha a 
Jabuticaba. A Vereadora Maria de Lurdes Gonçalves de 
Almeida cumprimentou o Sr. Presidente, demais Vereadores, e 
população presente. Iniciando fez um comentário a respeito da 
estrada vicinais do Município, enfatizando ser uma preocupação 
de todos os Vereadores desta Casa Legislativa. Finalizando 
reforçou as palavras dos colegas Vereadores com relação a 
necessidade da instalação do Gerador na UBS do Município. O 
Vereador José Vagner Araújo de Lavor cumprimentou o Sr. 
Presidente, demais Vereadores, Vereadora e população presente. 
Iniciando explanou sobre as eleições que se aproximam, 

O relembrando que 62 Deputados receberam votos em Andorinha, 
porem só um trabalhou em prol do Município. Em seguida fez um 
comentário sobre a seca que atinge o Município de Andorinha, 
questionando que existe cinquenta mil reais parado nos cofres do 
Município, adquirido através de uma Emenda do Deputado Bobo 
destinado para limpeza de aguadas, por questões políticas. 
Todavia salienta que as aguadas estão precisando ser limpa. 
Continuando explanou a respeito das ações do Deputado 
realizadas no Município com o apoio Governador Rui Costa. Na 
continuidade convidou a população para se farem presente j  o 
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povoado de Caldeirão da Vaca, no próximo domingo para 
participar da semifinal Copa Rural. Finalizando dirigiu suas 
palavras ao Líder do Governo Municipal pedindo que converse 
Prefeito, para que ele reveja a questões proibir professores e 
funcionário merendar nas escolas Municipais e sobre o Projeto 
absurdo aprovado por esta Casa o qual baixa o salário dos 
Professores. Passando-se para a Ordem do Dia. o Sr. Presidente 
o Sr. Presidente voltou a franquear a palavra aos Senhores 
Vereadores para discutirem a respeito de vossas Indicações fez 
uso da palavra os Vereadores: Ancelmo Lino da Silva; Ednaldo 
Alves de Macedo e José Vagner Araújo de Lavor .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 dezenove horas e trinta minutos, marcando a próxima 
Sessão para o dia vinte e sete de setembro do corrente ano, o que 
do ocorrido foi lavrada a presente Ata que vai devidamente 
assinada. 
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