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3ª (Terceira) Sessão Ordinária do Primeiro Período Ordinário a ser realizada em
15/02/2021
10ª LEGISLATURA

EXPEDIENTE
LEITURA DA MATÉRIA DO DIA
¾ Ata da 2ª Sessão Ordinária do Primeiro Período Ordinário do ano de 2021;
¾ Projeto de Emenda Substitutiva nº01/2021 a Lei Municipal nº387/2013, em 11 de
Fevereiro de 2021 de autoria dos senhores Vereadores José Nascimento Brito, José
Uilson Batista Reis, José Rodrigo Batista Santana e Maria Nerivam Vieira de
Oliveira;
¾ Oficio de nº 20/2021;

GRANDE EXPEDIENTE
x

Franquear a palavra aos Srs. Vereadores e demais oradores inscritos.

ORDEM DO DIA
¾ Encaminho a Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final e Comissão de Saúde e
Assistência Social o Projeto de Emenda Substitutiva nº01/2021 a Lei Municipal nº
387/2013, em 11 de Fevereiro de 2021 de autoria dos senhores Vereadores José
Nascimento Brito, José Uilson Batista Reis, José Rodrigo Batista Santana e Maria
Nerivam Vieira de Oliveira;

José Nascimento Brito
Presidente
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Ata da 2ª Sessão Ordinária do 1º Período Ordinário da 9ª
Legislatura em 08 de Fevereiro de 2021.
Vereadores Presentes

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

Matérias apresentadas
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Ata da Segunda Sessão Ordinária do Primeiro Período Ordinário da 10ª Legislatura da Câmara
Municipal de Fátima Bahia realizada aos oito 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
Segunda Sessão Ordinária do Primeiro Período Ordinário do ano de 2021, Sob a
Presidência do Sr. Vereador José Nascimento Reis, secretariado pelos senhores Vereadores
José Rodrigo Batista Santana Primeiro Secretário Interino 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, José Almir Cardoso Ribeiro, Odilon Menezes de Souza,
Lourival Santana dos Santos, José Adailton Santos Andrade, Arnóbio Oliveira dos Santos e
Pedro Ivo Santos Fontes. Sendo notificada a ausência do senhor vereador Sócrates de Jesus
Santos. Procedida à chamada pelo 1º Secretário e havendo quórum legal, o senhor Presidente
declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos. Logo após submeteu em única discussão e
votação a Ata da 1ª Sessão Ordinária do primeiro Período Ordinário do ano de 2021 e solicitou
dos vereadores presentes que fossem favoráveis que erguessem com a mão, sendo aprovada por
unanimidade. Em seguida solicitou que a Primeira Secretária procedesse à leitura do
EXPEDIENTE, contendo a seguinte matéria: Portaria de nº 016 de 04 de fevereiro de 2021.
O senhor presidente questionou ao 1º Secretário se havia oradores inscritos, sendo informado
pelo 1º Secretário que havia oradores inscritos, o senhor presidente passa para o GRANDE
EXPEDIENTE o senhor presidente agradeceu a franqueou a palavra ao vereador Lourival
Santana dos santos que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, disse que visitou
a comunidade do Bonfim a os moradores estavam contentes porque o gestor municipal realizou
a limpeza das ruas da comunidade, coisa que não acontecia há vários anos e disse que é muito
importante o gestor ter esse olhar especial para esta comunidade porque é muito carente. Falou
ainda sobre a importância da recuperação pública da zona rural. Agradeceu pela oportunidade e
encerrou sua fala. Ato contínuo, o senhor presidente franqueou a palavra ao vereador José
Rodrigo Batista Santana que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes,
parabenizou o gestor por olhar desde o inicio pela comunidade do Bonfim, pois é uma
população muito necessitada de ações e políticas públicas. Disse que irá fazer uma Indicação
para que quando chegar o material de iluminação pública o prefeito utilize o material que será
substituído e seja empregado nas comunidades da zona rural como exemplo o povoado Paus
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Preto que necessita muito de uma boa iluminação. Agradeceu a todos os vereadores pelo
trabalho que todos vêm desenvolvendo. Com a palavra o vereador Lourival concordou com o
nobre vereador Rodrigo no que se refere à necessidade de realizar a recuperação da iluminação
pública do povoado Paus Preto. Com a palavra o vereador Rodrigo se solidarizou com a família
da mulher que chegou de São Paulo hoje e faleceu de infarto fulminante. Pediu a deus saúde
para todos em especial aos que estão nos hospitais. Ato continuo, o senhor presidente
franqueou a palavra ao vereador José Uilson que iniciou sua fala cumprimentando a todos os
presentes, manifestou que a sessão anterior foi muito positiva e disse que quando há
transparência e comunicação as políticas públicas se desenvolvem de forma adequada e eficaz.
Disse que a transparência é essencial e na sessão anterior ficou explicito a vontade de utiliza-la.
Falou que entrou em contato com a assessoria jurídica da Câmara para alterar através de
Proposta de Emenda a lei que trata sobre a eleição para escolha do Conselho Tutelar, essa
proposta foi feita pelos vereadores Uilson, Nascimento Brito e José Rodrigo, ressaltou que
assim como é feito nos outros processos eleitorais acreditam que deve-se escolher apenas um
candidato ao invés de cinco, após confeccionado a Proposta de Emenda será realizado uma
audiência pública para discutir essa proposta de emenda para depois ser colocado em pauta,
disse ainda que o vereador que quiser fazer parte da autoria da proposta é só comunicar. Falou
que é preciso marcar reunião com o governador para tratar sobre a situação da BA 393 que liga
um estado ao outro e da BA 220 que se encontra com alguns locais danificados, disse que o
governador foi muito bem votado e acredita que será atendido o pedido se fizerem. Com a
palavra o vereador Almir disse que concorda com o vereador José Uilson e disse que podem
fazer uma comissão de vereador e irem aos gabinetes para solicitar a recuperação da BA 220 e
a construção da BA 393 que liga Fátima a Heliópolis. Com a palavra o vereador Uilson disse
que precisam realmente pautar a resolução dessas situações. Registrou ainda que a lei que trata
do transporte escolar, a lei federal especifica que não atrapalhando as aulas poderá servir aos
estudantes universitários e a questão cultural e esportiva. Disse que o gestor municipal já está
atendendo essa demanda e isso é muito importante porque isso nunca aconteceu e agora o
gestor está olhando para esse público o que é fundamental. Disse que para ajudar o gestor deve
elaborar uma lei complementar à lei federal que ampara o município, para que não surjam
eventuais problemas. Disse que precisam sempre apoiar essas iniciativas e parabenizou ao
responsável pelo transporte escolar por fornecer essas assistências. Agradeceu a oportunidade.
Ato continuo, o senhor presidente franqueou a palavra o vereador José Almir que iniciou sua
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fala cumprimentando a todos os presentes, disse que muitas vezes a população chegou a essa
Casa Legislativa solicitando ajuda para levar as crianças das escolinhas para os eventos
esportivos e não conseguia um apoio do ex gestor municipal, assim também como os eventos
juninos não recebiam nenhum apoio. Disse que é gratificante hoje ver que o gestor está olhando
para esses setores e espaços esportivos e culturais, apoiando de acordo com as possibilidades.
Agradeceu ao gestor porque atendeu seu pedido em relação à recuperação do esgoto da
Avenida João Maria de Oliveira e disse que isso é muito bom porque mostra o compromisso do
gestor para com o seu povo. Ato continuo, o presidente franqueou a palavra a Vereadora Maria
Nerivam Vieira de Oliveira que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, se
solidarizou com os projetos do vereador Uilson e afirmou que concorda em relação a eleição do
Conselho Tutelar e especificou que diante de algumas eleições que já se realizou observaram
que não é interessante votar em cinco pessoas e sim apenas em um candidato como nos demais
processos eleitorais. Disse que gostaria de colocar seu nome como uma dos autores da Proposta
de Emenda. Disse que as leis são perecíveis e às vezes estão caducando. Solicitou que o senhor
presidente solicite a Secretária Municipal de Saúde o plano municipal de vacinação contra a
COVID 19. Disse ao vereador Uilson que os meninos que participam dos esportes nas
escolinhas podem sim utilizar o ônibus escolar para irem aos eventos e concorda em fazer uma
lei complementar a lei federal, mas acredita que esse fornecimento do transporte escolar para
esta pauta não ocasione nenhum problema ou interfira na educação porque geralmente esses
eventos são realizados aos finais de semana. Falou ainda sobre a importância da elaboração de
um PPA de acordo com as necessidades da cidade e acredita realmente que esse ano será feito
dessa forma porque conhecemos o gestor municipal e de seu compromisso com a população já
que foi vereador e todos conhecem suas condutas. Falou ainda sobre a importância do
abastecimento de água nas comunidades que ainda não tem rede encanada e já observou que
esse trabalho já começou. Falou ainda sobre a importância das Comissões Permanentes da Casa
Legislativa e que os vereadores tem papel fundamental nesse primeiro ano principalmente
porque é feito todo planejamento da gestão para os quatro anos de gestão. Solicitou ainda que o
gestor veja com o pessoal de infraestrutura para retirar uma areia próxima a Clinica Barreto
porque está ocasionando problemas respiratórios na popular Adriana que tem alergia.
Agradeceu a todos. No uso da palavra o senhor presidente agradeceu a presença dos GCM.
Comunicou a Adelmo que já fez a solicitação ao gestor que confeccione a placa com o nome de
seu Manoel para colocar no Ginásio, assim como nos órgãos do povoado Capim Duro.
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Manifestou ainda seu pesar aos familiares da mulher que faleceu hoje ao chegar de São Paulo.
Falou ainda sobre as colocações do vereador Uilson e disse concordar com a confecção da lei
que ampare o gestor no que versa ao fornecimento do transporte escolar para pastas de esporte
e cultura em horários que não prejudique os alunos e ressaltou como essa iniciativa e incentivo
é importante. Falou ainda que a recuperação da rede de esgoto da Avenida João Maria de
Oliveira já começou e a escavação já está sendo realizado o que é muito bom. Agradeceu ao
prefeito pela vinda a esta Casa Legislativa para especificar a situação do município,
parabenizou o mesmo pela limpeza do povoado Bonfim e solicitou que essa iniciativa se
estenda aos demais povoados. 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, José Rodrigo Batista Santana, 1º Secretário, a li e subscrevo-me.
Plenário Jose Bispo de Souza da Câmara Municipal de Fátima- Bahia em 08 de fevereiro de
2021.

_______________________________________________________________
JOSÉ NASCIMENTO BRITO - Presidente
_______________________________________________________________
JOSÉ ALMIR CARDOSO RIEIRO – Vice-Presidente
_______________________________________________________________
JOSÉ RODRIGO BATISTA SANTANA – 1º Secretário Interino
_______________________________________________________________
ODILON MENEZES DE SOUZA – 2º Secretário
_______________________________________________________________
ARNOBIO OLIVEIRA DOS SANTOS – Vereador
_______________________________________________________________
JOSÉ ADAILTON SANTOS ANDRADE – 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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