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ATA 	DA VIGES SIMA OITAVA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ANDORINHA 
ESTADO DA BAHIA EM 11 DE 
OUTUBRO DE 2018. 

Às dezoito horas e treze e dois 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: 
ANCELMO LINO DA SILVA; EDILSON BENTO DA SILVA; 

O 	EDNALDO ALVES DE MACEDO; JOSÉ VAGENR ARAÚJO 
DE LAVOR; MARTA DE LURDES GONÇALVES DE 
ALMEIDA; MAR1NALDO SOUZA DE OLIVEIRA e NILTON 
DE OLIVEIRA MATOS. Notou-se a ausência dos Vereadores: 
AGNALDO OLIVEIRA PINHEIRO e CLERISTON 
GREGÓRIO DE ARAUJO. 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 Expediente do Dia, o Sr. Presidente solicitou do 1°. Secretário 
a fazer a leitura das matérias em tramitação. Foi lido: Oficio de 
no. 129/2018 do Gab. do Prefeito Municipal; Indicações de n°s. 
10,11, e 12/2018 do Gab do Vereador Ancelmo Lino da Silva; 
Indicações de n°s. 11, 12e 13/2018 do Gab do Vereador Ednaldo 
Alves de Macedo; Indicações de n°s. 054, 055,056,057, e 
058/2018 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 Edilson Bento da Silva 
cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, 
funcionários desta Casa e população presente. miei do 



2 

parabenizou o Prefeito Municipal Renato Brandão de Oliveira, 
pelo o inicio da obra da estrada do Bairro Vila Peixe as 
Comunidades de Jabuticaba e Sitio do Açude. Todavia 
salientando que a referida estrada está sendo construída através 
de uma Emenda do Deputado João Bacelar. Em seguida 
informou que dia dois do corrente mês foi realizada a licitação 
para dá início a obra da Praça da Feira. Continuando agradeceu o 
Secretário Municipal de Agricultura pela aquisição várias espece 
de peixes através do DNOCS, os quais foram colocados no 
Açude da ITE. Encerando suas palavras agradeceu o Secretário 
Municipal de Saúde pela abertura CAPS. O Vereador Ednaldo 
Alves de Macedo cumprimentou o Sr. Presidente, demais 
Vereadores, Vereadora e população presente. Iniciando 

o agradeceu a população Andorinhense pela vitória concedida aos 
Deputados e Governador, que receberam o apoio deste Vereador 
que vos fala e dos demais colegas Vereadores de oposição ao 
Governo Municipal, no ensejo afirmou para a população 
Andorinhense que contem com o apoio do Vereadores de 
oposição. Em seguida informou ter feito uma visita nos PSF do 
interior do Município e constatou que no povoado de Medrado 
faz uma semana que Médico não aparece e na localidade de 
Morro Branco tem Médicos todos os dias, porém só 
disponibilizam dez fichas. Contudo afirma que dez fichas não são 
insuficientes para atender da referida localidade adjacência. 
Continuando pediu o Sr. Presidente converse com o Secretário 
Municipal de Saúde, no sentido de solucionar o problema, pois os 
recursos destinados a Saúde é para ser gasto com os Munícipes. 
Finalizando afirmou que irá fiscalizar a carga horaria dos 
médicos e enfermeiros, que prestam serviços no Município de 
Andorinha, uma vez que os mesmos são bem remunerados. O 
Vereador José Vagner Araújo de Lavor cumprimentou o Sr. 
Presidente, demais Vereadores, Vereadora e população presente 
em especial seus familiares e colegas de partido. Iniciando 
reforçou as palavras do nobre Vereador Ednaldo Alves de 
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Macedo com relação a resultado das eleições, agradecendo a 
população Andorinhense por terem reconhecido o trabalho 
prestado pelo Deputado Bobô, para com o Município de 
Andorinha. Em seguida fez um alerta ao Prefeito Renato 
Brandão, salientando que está claro que população Andorinhense 
não está satisfeita com as ações da administração. Continuando 
enfatizou ser o resultado do golpe contra os professores, 
superlotação dos transportes escolares, várias obras inacabadas 
no Município, desvalorização dos artistas desta terra, abandono 
do esporte, saúde de péssima qualidade e há não utilização dos 
recursos adquiridos pelos Vereadores de oposição através de 
Emendas dos Deputados. Ressaltando que o recurso no Valor de 
cinquenta mil reais, destinado à limpeza de aguadas, continua 

o parado nos cofres do Município por questões política. 
Finalizando questionou a ausência dos Secretários Municipais 
nas reuniões do Fórum de Desenvolvimento. O Vereador 
Ancelmo Lino da Silva cumprimentou o Sr. Presidente, 
Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa, e 
população presente. Iniciando reforçou as palavras dos Colegas 
que se antecederam com relação ao resultado das eleições, no 
ensejo agradeceu os cidadãos Andorinhense pelo apoio a este 
Vereador que vos fala. Em seguida afirmou que irá continuar 
lutando por uma Andorinha melhor. Continuando explanou sobre 
a Saúde do Município, questionando que as mães de família para 

o conseguir uma ficha para poder vacinar as crianças, precisam 
acordar às três horas da manhã, uma que só desmobilizam de dez 
fichas, questionou também sobre a falta de médico no Posto de 
saúde nos dois últimos finais de semana. Todavia afirma ser 
necessário investigar sobre a falta de compromisso para com o 
dinheiro da saúde. Na continuidade salientou que o povo de 
Andorinha não pode pagar por uma política vaidosa, com 
carreata. Prosseguindo pediu o Prefeito que faça uma visita nos 
postos de saúde do Município. Finalizando fez um comentário 
sobre a falta de abastecimento de agua na zona rural do 



4 

Município. O Vereador Nilton de Oliveira Matos 
cumprimentou o Sr. Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, 
funcionários desta Casa, e população presente. Iniciando 
agradeceu os Munícipes de Andorinha pela atenção recebida 
nessa campanha política e pelos os votos que elegeram os 
Deputado que receberam o apoio do Prefeito Municipal Renato 
Brandão de Oliveira. Em seguida explanou sobre o descaso da 
Embasa para com o município de Andorinha, no ensejo pediu o 
Sr. Presidente que convoque o Gerente Regional da Embasa para 
se comparecer nesta Casa, para prestar esclarecimentos a 
população. Continuando enfatizou esperar que o Governador Rui 
Costa cumpra com a promessa feita ao povo de Andorinha de 
construir a Praça da Feira Livre. Prosseguindo colocou-se a 

o disposição do nobre Vereador Ednaldo Alves de Macedo para 
juntos reivindicar o melhoramento na questão da limitação das 
fichas para consulta. Finalizando fez um comentário sobre a 
questão da limpeza das barragens, salientando que as maquinas 
do Município estão na região de Sitio do Açude e Lajedo. 
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 
somente o Vereador 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 vinte horas e trinta e um minutos, 
marcando a próxima Sessão para o dezoito de outubro do 
corrente ano, o que do ocorrido foi lavrada a presente Ata que vai 
devidamente assinada 
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ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 
ANDORINHA ESTADO DA 
BAHIA EM 04 DE OUTUBRO 
DE 2018. 

Às dezoito horas e quinze minutos no salão nobre Amulfo 
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: 
ANCELMO UNO DA SILVA; EDNALDO ALVES DE 
MACEDO; JOSÉ VAGENR ARAÚJO DE LAVOR; 
MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA. Notou-se a ausência 
dos Vereadores: AGNALDO OLIVEIRA PINHEIRO; 
CLERISTON GREGÓRIO DE ARAUJO; EDILSON BENTO 
DA SILVA; MARIA DE LURDES GONÇALVES DE 
ALMEIDA e NJLTON DE OLIVEIRA MATOS. Não havendo o 
número legal, o Sr. Presidente declarou encerrada a Sessão 
NOME DE DEUS às dezoito horas e vinte minutos, marcando a 
próxima Sessão para o dia onze de outubro do corrente ano, o que 
do ocorrido foi lavrada a presente Ata que vai devidamente 
assinada. 


