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PORTARIA DE Nº 016
de 04 de fevereiro de 2021
NOMEIA
OS
MEMBROS
DAS
COMISSÕES
PERMANENTES
DA
CÂMARA MUNICNIPAL DE FÁTIMA
PARA O BIÊNIO DE 2021/2022 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICNIPAL DE FÁTIMA, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto no §2º do art. 25 da Resolução nº 01/98,
Regimento Interno e,
CONSIDERANDO: que no dia 04 de fevereiro do corrente ano, no plenário da Câmara de
Vereadores do Município de Fátima (BA), reuniram-se os vereadores eleitos para o quadriênio de
2021/2024, com o objetivo de indicarem os membros das Comissões Permanentes para o biênio
Legislativo de 2021/2022;
CONSIDERANDO: que por unanimidade dos membros da Câmara Municipal, foram indicados
os vereadores para comporem as Comissões Permanentes de Justiça, Legislação e Redação Final;
Finanças, Orçamento e Fiscalização; Urbanismo e Infraestrutura Municipal; Educação; Saúde e
Assistência Social; Agricultura e Meio Ambiente; Cultura, Esporte e Lazer.
CONSIDERANDO: que quando da indicação dos membros das comissões permanentes da
Câmara Municipal de Fátima (BA), foram observados os critérios estabelecidos no artigo 25 e
seguintes do Regimento Interno do Legislativo Municipal, especificamente quanto ao número de
vereadores por Comissão e a proporcionalidade dos partidos políticos.
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear os membros das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Fátima, as
quais terão a seguinte composição:
I – Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final:
a- Sócrates de Jesus Santos - Presidente
b- José Almir Cardoso Ribeiro - Membro
c- Maria Nerivam Vieira de Oliveira - Relatora
II – Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização:
a- Odilon Menezes de Souza - Presidente
b- José Uilson Batista Reis - Membro
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c- Lourival Santana dos Santos - Relator
III – Comissão de Urbanismo e Infraestrutura Municipal:
a- José Rodrigo Batista Santana - Presidente
b- Pedro Ivo Santos Fontes - Membro
c- José Adailton Santos Andrade - Relator
IV- Comissão de Educação:
a- José Uilson Batista Reis - Presidente
b- José Rodrigo Batista Santana - Membro
c- Sócrates de Jesus Santos - Relator
V- Comissão de Saúde e Assistência Social:
a- Arnóbio Oliveira dos Santos - Presidente
b- José Uilson Batista Reis - Membro
c- Lourival Santana dos Santos - Relator
VI – Comissão de Agricultura e Meio Ambiente:
a- José Almir Cardoso Ribeiro - Presidente
b- Maria Nerivam Vieira de Oliveira - Membro
c- Pedro Ivo Santos Fontes- Relator
VII – Comissão de Cultura, Esporte e Lazer:
a- José Adailton Santos Andrade - Presidente
b- Arnóbio Oliveira dos Santos - Membro
c- Odilon Menezes de Souza - Relator
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Fátima (BA), em 04 de Fevereiro de 2021. 34º
Emancipação Politica e 10ª Legislatura.
Registre-se, publique e cumpra.

JOSÉ NASCIMENTO BRITO
PRESIDENTE
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Ata da 1ª Sessão Ordinária do 1º Período Ordinário da 9ª
Legislatura em 02 de Fevereiro de 2021.
Vereadores Presentes

1. José Nascimento Brito – Presidente
2. José Almir Cardoso Ribeiro – Vice-Presidente
3. Sócrates de Jesus Santos – 1º Secretário
4. Odilon Menezes de Souza – 2º Secretário
5. Arnobio Oliveira dos Santos – Vereador
6. José Adailton Santos Andrade - Vereador
7. José Rodrigo Batista Santana - Vereador
8. José Uilson Batista Reis – Vereador
9. Lourival Santana dos Santos - Vereador
10. Maria Nerivam Vieira de Oliveira – Vereador
11. Pedro Ivo Santos Fontes - Vereador

Matérias apresentadas
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Ata da Primeira Sessão Ordinária do Primeiro Período Ordinário da 10ª Legislatura da Câmara
Municipal de Fátima Bahia realizada aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
vinte e um (2021), às 19:00 horas, nas dependências do Poder Legislativo de Fátima-BA, em
sua sede própria, localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, s/n, centro, realizou-se a
Primeira Sessão Ordinária do Primeiro Período Ordinário do ano de 2021, Sob a
Presidência do Sr. Vereador José Nascimento Reis, secretariado pelos senhores Vereadores
Sócrates de Jesus Sousa Primeiro Secretário e Odilon Menezes de Souza Segundo Secretário.
À hora regimental pelo livro de presença verificou-se o comparecimento dos vereadores: José
Nascimento Brito, José Rodrigo Batista Santana, José Uilson Batista Reis, Maria Nerivam
Vieira de Oliveira, Arnobio Oliveira dos Santos, José Almir Cardoso Ribeiro, Odilon Menezes
de Souza, Sócrates de Jesus Santos, Lourival Santana dos Santos, José Adailton Santos
Andrade e Pedro Ivo Santos Fontes. Procedida à chamada pelo 1º Secretário e havendo
quórum legal, o senhor Presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos. Em
seguida solicitou que a Primeira Secretária procedesse à leitura do EXPEDIENTE, contendo a
seguinte matéria: Relatório dos Trabalhos Legislativos do ano 2020, Abaixo Assinado dos
Moradores da Rua Chico Fabricio e Abaixo Assinado dos moradores do Povoado Tabua. O
senhor presidente questionou ao 1º Secretário se havia oradores inscritos, sendo informado pelo
1º Secretário que não havia oradores inscritos, o senhor presidente passa para o GRANDE
EXPEDIENTE o senhor presidente agradeceu a deus pelo início dos trabalhos legislativos, e
deu boas vindas a todos os presentes. Disse ser uma enorme satisfação, orgulho e expectativas,
além da responsabilidade, que damos inicio aos trabalhos da primeira Sessão legislativa da 10ª
Legislatura deste Poder. Temos ciência que ao iniciarmos nova legislatura administraremos sob
os olhares atentos e participativos do povo fatimense. Sabemos que serão inúmeros os desafios,
sobretudo porque muito é esperado desta Casa Legislativa, e, para que possamos representar os
anseios da nossa sociedade, precisamos escutar e estar de acordo com aqueles que nos
elegeram. Ato contínuo, o senhor presidente franqueou a palavra ao vereador Rodrigo que
iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, disse que já deu para perceber que a
gratidão é palavra chave de cada vereador por serem escolhidos para representar a população
fatimense. Disse que o trabalho será árduo devido à situação que o município foi encontrado,
que o gestor enfrentará uma luta grande, mas tem certeza que o conseguirá resolver os
problemas porque tem uma equipe qualificada. Parabenizou o novo presidente da Casa
Legislativa pelo trabalho, disse que tem certeza que irão trabalhar em harmonia. Ato contínuo,
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o senhor presidente

franqueou a palavra ao vereador Arnóbio que iniciou sua fala

cumprimentando a todos os presentes, disse que é uma grande satisfação representar por mais
quatro anos a população fatimense, desejou uma boa gestão ao prefeito Fábio José, disse que
cada gestor oferece o que tem e citou que o ex gestor passou os quatro anos rindo da cara da
população, e encerrou sua gestão destruindo os patrimônios públicos prejudicando a todos.
Disse que é importante esquecer esse episodio da historia e começar a construir uma nova
historia com responsabilidade e amor para que o patrimônio público seja preservado. Disse que
a população merece ser tratada com humanidade. Ato contínuo, o senhor presidente franqueou
a palavra a Vereadora Maria Nerivam que iniciou sua fala cumprimentando a todos os
presentes, agradeceu a deus por poder representar a população por 7 legislaturas consecutivas,
parabenizou a nova mesa diretora representada pelo vereador José Nascimento Brito, falou da
importância do inicio do trabalho legislativo e como é importante a presença do Executivo e
seus secretariados, ressaltou que a presença sempre foi requisitada, porem não acontecia essa
relação de comunicação e parceria. Parabenizou a todos os secretários e desejou sorte e a
realização de um trabalho com responsabilidade, disse que os vereadores serão seus parceiros
para ajudar a melhorar as políticas públicas no município. Disse que os desafios serão enormes
na assistência social, na saúde, na recuperação das estradas. Falou que a situação se agrava com
a pandemia, ressaltou a importância do inicio da campanha de vacinação contra COVID 19.
Disse que muitos serão os desafios, ano de construção do PPA 2022-2024 e ressaltou a
importância de formulação de um PPA de acordo com as necessidades da população fatimense,
disse que é de fundamental importância a participação de cada Secretário Municipal para
especificar no PPA suas especificações de acordo com a nossa realidade. Ressaltou que após
PPA serão elaborados leis orçamentárias e por isso a importância dessa lei. Disse que esteve
como presidente da Casa Legislativa por 2 anos e conseguiu a aquisição do prédio que hoje é a
sede da Câmara Municipal desde o ano de 2000. Agradeceu a oportunidade e encerrou sua fala
desejando bom trabalho a nova gestão e estendendo o convite aos secretários para serem
frequentes na Casa Legislativa. Ato continuo, o senhor presidente franqueou a palavra ao
vereador José Adailton que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, desejou um
bom trabalho aos secretários e ao gestor municipal, disse que as palavras hoje são poucas, mas
afirmou que será um representante do povo assíduo, disse que estará ao lado da população da
tabua para conseguir melhorias para população dessa comunidade. Disse que está muito feliz,
que é seu primeiro dia de trabalho como representante do povo. Ato continuo, o senhor
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presidente franqueou a palavra ao vereador Odilon que iniciou sua fala cumprimentando a
todos os presentes, disse que estão iniciando os trabalhos na Casa Legislativa, disse que o ex
gestor não tinha compromisso com a população fatimense, mas afirmou que hoje temos um
gestor comprometido com a população fatimense que corre atrás de recursos para melhorar a
vida da população, afirmou que é preciso parceria para que o trabalho seja prestado de forma
qualificada e humanizada, trabalhando com responsabilidade e tratando todos com igualdade.
Disse que é preciso fazer a diferença para que Fátima se desenvolva e seja respeitada. Disse
que serão anos difíceis, mas que tudo será resolvido se houver parceria e compromisso. Disse
que já esteve em salvador acompanhado do prefeito atrás de recursos. Agradeceu a
oportunidade e encerrou a fala. Ato continuo, o senhor presidente franqueou a palavra ao
vereador Pedro Ivo que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, desejou um bom
trabalho ao gestor e aos secretários que assumiram as pastas. Disse que já realizou algumas
visitas em Salvador buscando melhorias para população fatimense, disse que toda quarta feira
estará em seu gabinete na casa Legislativa atendendo a todos os fatimenses. Ato continuo, o
senhor presidente franqueou a palavra ao vereador Lourival que iniciou sua fala
cumprimentado a todos os presentes, desejou uma boa gestão ao senhor prefeito e a seus
secretários, disse que hoje se inicia os trabalhos legislativos e agradeceu a deus pela
oportunidade em representar a população fatimense, disse que essa legislatura de 2021-2024
será exercida com sabedoria e responsabilidade. Disse que é um prazer receber na Casa
Legislativa os secretários e o prefeito e ressaltou a importância de parceria para que as políticas
públicas sejam exercidas com qualidade. Disse que o ex gestor não teve consideração nenhuma
com a população que confiou seu voto nele e especificou o descaso que estava todas as
secretarias. Disse que um dos grandes problemas que o município de Fátima está encontrando é
a precariedade que se encontra a frota de transporte. Disse que é preciso humanizar os
atendimentos em cada setor. Com a palavra o vereador Odilon disse que estará à disposição da
comunidade da Tabua para ajudar no que for preciso a comunidade a se desenvolver. Com a
palavra o e vereador Lourival concordou e disse que irá trabalhar junto com os demais
vereadores para solucionar o problema desse campo de Futebol localizado na Tabua. No uso da
palavra, o senhor presidente fez uma solicitação aos secretários que sejam parceiros e vejam na
Casa Legislativa um apoio para desenvolver as políticas públicas e que sempre que forem
convidados por esta Casa Legislativa compareçam para solucionar os problemas ou esclarecer
algumas situações que precisarem ser esclarecidas. Disse que a Casa Legislativa pode convocar
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os secretários e espera que nunca precise convocar, afirmou que os vereadores estarão sempre
dispostos a ajudar no que for preciso. Com a palavra o vereador Odilon disse que só tem
elogios até o momento perante os funcionários que estão trabalhando na maternidade e
parabenizou a gestão por isso. Ato continuo, o senhor presidente franqueou a palavra ao
prefeito Fábio José, iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, parabenizou a nova
mesa diretora e a todos os vereadores, afirmou que todos tem o propósito de fazer dias
melhores por que reconhece a responsabilidade de cada componente da Casa Legislativa e
afirmou que vem essa casa de leis muito tranquilamente, porque foi nesta casa que se formou
politicamente, disse que a vereança é quem exerce mais fidedignamente a política, disse que foi
vereador e em sua carreira política foi o que lhe fez compreender a política real e qual deve ser
sua função real e foi desta casa de leis que surgiu a ideia para sua futura candidatura a prefeito
municipal. Ressaltou que toda essa trajetória é de fundamental importância para garantir toda
essa relação de comunicação. Disse que solicitou o comparecimento de cada secretário nesta
Casa Legislativa e afirmou que todos sem exceção estarão presentes sempre que forem
convidados, afirmou que a relação entre Executivo e Legislativo será respeitosa e de parceria.
Agradeceu a todos pela confiança que lhe foi depositada. Disse que todos são servidores
públicos e estão passando uma temporada na gestão e a função de cada um é servir a população
com responsabilidade e humanização. Agradeceu a deus pela oportunidade de exercer um
mandato de prefeito, agradeceu a sua família por sempre está do seu lado. Disse que hoje trás o
relatório situacional do município afirmou que é um relatório preliminar e muita coisa ainda
não lhe foi transmitida pela gestão anterior. Disse que infelizmente não é questão de se
lamentar e sim encarar a realidade que o município se encontrada e ressaltou que foi uma
situação de terra desolada. Disse que exemplo disse foi à frota de transporte que foi totalmente
sucateada. Disse que se as maquinas estivessem em boas condições às estradas já estariam
sendo recuperadas, por que reconhece a importância de estradas adequadas. Falou ainda que os
computadores foram furados a faca e os que funcionam foram formatados, ressaltou que é
como se a gestão não tivesse existido nesses últimos quatro anos. Entregou também a Casa
Legislativa alguns extratos das contas da prefeitura referente ao mês de dezembro, ressaltando a
realidade financeira que o município foi encontrada. Falou ainda dos débitos que correspondem
há mais de dois milhões somente a funcionários concursados. Disse que está negociando a
divida da Coelba que chega há mais de 500 mil reais. Falou ainda sobre algumas dividas do
INSS, falou ainda sobre os descontos dos consignados e afirmou existir uma divida de 40 mil
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reais referente ao mês de novembro que já foi paga e falta a de dezembro que não sabe o valor
porque não tem a folha de pagamento. Disse que essa situação é de uma insensibilidade
tremenda com a população, disse que precisou fazer esse esclarecimento para mostrar à
realidade a população, afirmou ainda que não ficará lembrando essas situações, mas se fez
necessário fazer esses esclarecimentos e ressaltou que esse tipo de política e administração
passou e não voltar mais, solicitou paciência a população e aos secretariados porque estão
organizando tudo ainda, mas que sabe que todos desenvolverão um trabalho de
responsabilidade e humanização. Disse que com certeza irão superar as dificuldades que estão
colocadas hoje e construir uma Fátima desenvolvida e que todos tenham orgulho. Disse que
estão tentando superar as dificuldades na contratação de médicos, medicação de alto custo e
medicamentos de uso continuo, e já estão sendo fornecidos, mesmo com toda dificuldade das
burocracias dos processos de licitação. Falou que os PSF já estão funcionando, disse que irão
abrir mais uma equipe de saúde bucal para o PSF Sede 2. Disse que na Assistência Social os
setores já estão funcionando. Disse que já alugaram um ambiente para Secretaria Municipal de
Agricultura que se localiza na Avenida Sete de Setembro, disse que colocou metas a serem
batidas pela Secretaria de Agricultura. Na SME Vicente já está desenvolvendo as atividades
referentes à educação. Falou que em relação à SMS já realizaram todos os profissionais de
saúde e irá começar a vacinação dos idosos acima de 95 anos de acordo com a Secretaria
Estadual de Saúde. Se colocou a disposição da população, solicitou paciência. Ressaltou que já
realizou pagamento dos salários dos servidores respeitando o piso e a classe dos profissionais o
que nunca foi feito. Agradeceu aos sindicatos por manterem a comunicação sempre. Disse que
o caminho de uma boa gestão precisa ser trilhado com planejamento para que não haja erros.
Concluiu sua fala afirmando a população que irá lutar para construir uma Fátima melhor. No
uso da palavra o senhor presidente agradeceu a presença do prefeito e afirmou ser necessária
essa relação de comunicação entre poderes. Ato continuo, o senhor presidente franqueou a
palavra ao Vereador Sócrates que iniciou sua fala cumprimentando todos os presentes, disse
que diante do exposto pelo prefeito já tinha observado toda sua trajetória e como é importante o
prefeito ter sido vereador para poder compreender a importância do vereador no processo
politico e de representante da população. Disse que recebe seu salario para legislar, fiscalizar e
fornecer assistência a população. Ressaltou que na gestão anterior não existia parceria entre os
poderes Legislativo e Executivo e dessa forma não podiam debater os meios para melhorar as
politicas públicas. Parabenizou o prefeito por valorizar a comunicação entre os poderes.
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Agradeceu aos secretários por aceitarem o desafio de direcionar as pastas. Afirmou que o
começo não é fácil, mas superarão todos os obstáculos. Ato continuo, o senhor presidente
franqueou a palavra ao vereador Almir que iniciou sua fala cumprimentando a todos os
presentes, agradeceu a deus e a população pela oportunidade em poder representar o povo e
afirmou que irá honrar o voto que lhe foi confiado. Disse que a nova gestão tem um grande
desafio e tem certeza que conseguirão realizar um trabalho com responsabilidade. Ressaltou
que na gestão anterior não existia comunicação, especificou como é importante a harmonia
entre os poderem para que as politicas públicas sejam executadas de forma eficaz. Disse que a
união é de extrema importância em todos os setores e acredita que essa relação entre os poderes
ocorrerá de forma tranquila. Em relação a situação do povoado Tabua e a Rua Chico Fabricio
solicitou que o prefeito observe essas situações para que sejam solucionadas o quanto antes.
Falou que tem realizado suas visitas e a população está cobrando a realização da recuperação
das estradas, iluminação pública e questionou ao prefeito se existe previsão para inicio das
aulas. Ressaltou a necessidade de ver uma forma de recuperar de forma eficaz a pavimentação
da Avenida João Maria de Oliveira. Agradeceu a oportunidade e encerrou sua fala. No uso da
palavra o Presidente Nascimento Brito, afirmou que na Avenida João Maria de Oliveira está
com o esgoto estourado sendo necessário a recuperação de forma imediata. Disse que precisam
fazer um projeto de desapropriação do campo da Tabua. Em relação a Rua Professor Chico
Fabricio sugeriu que seja feito um canal para canalização adequada da agua da chuva e assim
evitar os transtornos ocasionados. Agradeceu a presença dos secretários e prefeito na Casa
Legislativa. Em seguida franqueou a palavra ao prefeito Fábio José. Com a palavra o prefeito
Fabio José afirmou que as estradas não estão sendo recuperadas ainda devido a situação do
maquinário não está funcionando, porem ressaltou que já estão tentando concertar. Em relação
a iluminação pública não tem material e já iniciaram a compra para realizar a recuperação da
iluminação pública na cidade e povoados. Com relação ao retorno das aulas afirmou que serão
remotas com inicio no final de março e só retornaram as aulas presenciais com a vacinação. Em
relação ao povoado Tabua e Rua Professor Chico Fabricio garantiu que os problemas serão
resolvidos e solicitou paciência por que leva um tempo. Agradeceu o espaço e encerrou sua
fala. Não havendo oradores inscritos o Senhor Presidente passa para a ORDEM DO DIA, não
havendo nada a tratar na ordem do dia o senhor Presidente agradece a presença de todos,
declara finda a Presente Sessão e pede que seja lavrada, a presente Ata que lida e achada
conforme, vai assinada por todos os vereadores presentes. Eu,.......................Sócrates de Jesus
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Fátima

Quarta-feira
10 de Fevereiro de 2021
11 - Ano - Nº 397

Câmara Municipal de Fátima
Av. Nossa Senhora de Fátima, s/n centro/ CEP: 48415-000
Fátima/BA - CNPJ 16.298.978/0001-11
http://www.camara.fatima.ba.io.org.br/
Sousa, 1º Secretário, a li e subscrevo-me. Plenário Jose Bispo de Souza da Câmara Municipal
de Fátima- Bahia em 02 de fevereiro de 2021.

_________________________________________________________________
JOSÉ NASCIMENTO BRITO - Presidente
_______________________________________________________________
JOSÉ ALMIR CARDOSO RIEIRO – Vice-Presidente
_______________________________________________________________
SÓCRATES DE JESUS SANTOS – 1º Secretário
_______________________________________________________________
ODILON MENEZES DE SOUZA – 2º Secretário
_______________________________________________________________
ARNOBIO OLIVEIRA DOS SANTOS – Vereador
_______________________________________________________________
JOSÉ ADAILTON SANTOS ANDRADE – Vereador
_______________________________________________________________
JOSÉ RODRIGO BATISTA SANTANA – Vereador
_______________________________________________________________
JOSÉ UILSON BATISTA REIS – Vereador
_______________________________________________________________
LOURIVAL SANTANA DOS SANTOS – Vereador
_______________________________________________________________
MARIA NERIVAM VIEIRA DE OLIVEIRA – Vereadora
_______________________________________________________________
PEDRO IVO SANTOS FONTES – Vereador
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