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ATA DA VIGÉSIMA SEXTA
SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
ANDORINHA ESTADO DA
BAHIA EM 27 DE SETEMBRO
DE 2018.
Às dezoi o horas e dezenove 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 L1NO DA SILVA; CLERISTON GREGÓRIO DE
ARAUJO; EDILSON BENTO DA SILVA; JOSÉ VAGENR
ARAÚJO DE LAVOR; MARTA DE LURDES GONÇALVES
DE ALMEIDA MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA e
NILTON DE OLIVEIRA MATOS. Notou-se a ausência dos
Vereadores: AGNALDO OLIVEIRA PINHEIRO e EDNALDO
ALVES DE MACEDO. 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 n°. 125/2018 do
Gab. do Prefeito Municipal, Parecer de n°. 015/2018 da Comissão
de Justiça e Redação Favorável ao Projeto de Lei de n°. 01 8/2018.
Acabada a leitura das matérias o Sr. Presidente franqueou a
palavras aos Senhores Vereadores para assuntos diversos na pauta
do dia. O Vereador José Vagner Araújo de Lavor
cumprimentou o Sr. Presidente, demais Vereadores, Vereadora e
população presente. Iniciando informou que este Vereador que
vos fala junto aos Vereadores, Ancelmo Lino e Ednaldo Alves de
Macedo estiveram na comunidade de Sitio Velho, j . ao
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Presidente da Associação dos Moradores acompanhando a
perfuração de um poço artesiano. Contudo afirma ser uma obra
do Governador Rui Costa. No ensejo esclareceu ser mais um
Emenda do Deputado Bobo. Em seguida convidou a população
Andorinhense para participar da final da copa rural no campo do
povoado de Caldeirão da Vaca. Continuando explanou a respeito
das ações do Deputado Bobo para com o Município de
Andorinha. Finalizando alertou a população sobre os candidatos
a Deputados que estão pedindo voto no Município. O Vereador
Ancelmo Lino da Silva cumprimentou o Sr. Presidente,
Senhores Vereadores, vereadora, funcionários desta Casa e
população presente. Iniciando fez um comentário a respeito da
carreata realizada na cidade, questionando sobre a distribuição de
o gasolina e dinheiro. Todavia afirma que enquanto o dinheiro
público está sendo gasto de forma, a televisão da casa de apoio
aos pacientes em juazeiro não funciona, o Gerador do Posto
médico não foi comprado e a rampa que de acesso ao referido
posto não foi colocada. Em seguida enfatizou que os moradores
da Zona Rural do Município estão clamando por água. Contudo
afirma que este Vereador que vos fala conversou com o Secretário
Municipal de Infraestrutura a respeito do abastecimento de água
nas comunidades de Jabuticaba e Barriga Mole, no entanto ele
disse que a lista estava completa. Continuando questionou que as
barragens não foram limpas. Na continuidade salientou que os
O munícipes de Andorinha precisam de saúde, água e educação de
qualidade. Encerrando suas palavras salientou que os moradores
do povoado de Medrado estão insatisfeitos com o atendimento
médico. A Vereadora Maria de Lurdes Gonçalves de Almeida
cumprimentou o Sr. Presidente, demais Vereadores, e população
presente. Iniciando dirigiu suas palavras ao Nobre Vereador José
Vagner, esclarecendo que todos os candidatos têm defeitos,
porém os Candidatos a Deputado que o Prefeito Renato Brandão
apoia tem serviço prestado no Município. Contudo afirma que
Andorinha não está abandonada, uma vez que tem um bom Ge ator
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Municipal. Finalizando afirmou que os Candidatos que Vossa
Excelência apoia também tem seus defeitos. O Vereador Nilton
de Oliveira Matos cumprimentou o Sr. Presidente, demais
Vereadores, Vereadora e população presente. Iniciando enfatizou
que através da ignorância não se resolve nada. Todavia afirma
*que o Prefeito está à disposição dos Vereadores para juntos
discutir os problemas do Município. Em seguida endossou as
palavras da Vereadora Maria de Lurdes Gonçalves de Almeida
com relação ao Candidatos a Deputado que o Prefeito está
apoiando. Todavia afirma que este Vereador que vos fala está
apoiando o Deputado João Calos Bacelar em agradecimento pelo
que ele fez pelo Bairro de Vila Peixe. Contudo que a partir do dia
três de outubro estará disponível nos cofres do Município sessenta
mil reais, através de uma Emenda do Deputado Euclides
Fernandes, destinada para a contratação de carro-pipa, para
abastecimento da água na Zona Rural do Município. Finalizando
parabenizou o Prefeito Renato Brandão e o Secretário Municipal
de Saúde Pablo Campos pela abertura do CAPS. No ensejo
agradeceu o Secretário Municipal de Infraestrutura pela limpeza
das aguadas. Passando-se para a Ordem do Dia. o Sr.
Presidente colocou o Projeto de Lei de no. 018/2018 em discussão.
Como ninguém discutiu o Projeto foi posto em votação. Projeto
Aprovado por Unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente
solicitou do l. Secretário a fazer a leitura do Decreto Legislativo.
Foi lido: Decreto Legislativo n°. 022/2018, que Aprova o Projeto
de Lei de n°. 018/2018, que altera o &3°. do Art. 2°. da Lei
Municipal n°. 00712014, cujo redação passará a viger da seguinte
forma. & 3°. Na modalidade de que trata o inciso II deste artigo,
o Município adotará a referência para o recurso pecuniário para a
locação de imóvel, padrão suficiente para acomodar o médico e
seus familiares, o valor de 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta
reais) observados os padrões mínimos e máximos da Portaria
30/2012 da SGTESIMS. Como ninguém mais quis fazer uso da
palavra o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, deu per
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encerrado os trabalhos em NOME DE DEUS às dezenove horas
e dez minutos, marcando a próxima Sessão para o dia quatro de
outubro do corrente ano, o que do ocorrido foi lavrada a presente
Ata que vai devidamente assinada.
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