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Ata da 3ª Sessão Ordinária do 1º Período Ordinário da 10ª
Legislatura em 15 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 Rodrigo Batista Santana - Vereador
7. José Uilson Batista Reis – Vereador
8. Lourival Santana dos Santos - Vereador
9. Pedro Ivo Santos Fontes - Vereador

Matérias apresentadas
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Ata da Terceira Sessão Ordinária do Primeiro Período Ordinário da 10ª Legislatura da Câmara
Municipal de Fátima Bahia realizada aos quinze 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
Terceira 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 Santos 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, Sócrates de Jesus
Santos, José Almir Cardoso Ribeiro, Odilon Menezes de Souza, Lourival Santana dos Santos,
Arnóbio Oliveira dos Santos e Pedro Ivo Santos Fontes. Sendo notificada a ausência dos
senhores vereadora Maria Nerivam Vieira de Oliveira e José Adailton Santos Andrade.
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 2ª 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: Projeto de Lei de Nº 571/2021 a Lei Municipal
nº 387/2013, em 11 de fevereiro de 2021 de autoria do Legislativo Municipal que “Altera o
inciso VIII do artigo 16 e o artigo 28 da Lei Municipal nº 387 de 05 de setembro de 2013
que dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do
Adolescente, estabelecem normas gerais para o funcionamento do Conselho Tutelar e dá
outras providências; Ofício de nº 20/2021. 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
presença de todos e franqueou a palavra ao Secretário Municipal de Educação, o senhor
Vicente que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, disse que sua vinda é para
apresentar os colaboradores das escolas municipais, citando nome por nome, solicitou que a
comunidade realize a matricula das crianças e adolescentes. Afirmou que o nome de cada
dirigente das escolas municipais foi informado através de ofício e entregue na secretaria da
Câmara Municipal. Falou sobre a questão do transporte escolar e disse que podem contribuir
com o PL que versa sobre o fornecimento do transporte escolar para assistir eventos esportivos
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e culturais. Falou ainda sobre a resolução que rege o transporte escolar. Afirmou que gosta de
servir ao município e disse que sempre que precisarem de ajuda ou informação só solicitar que
estará disposto para ajudar. No uso da palavra o senhor presidente questionou ao Secretário de
Educação sobre as matriculas das escolas que se localizam nas fronteiras. Com a palavra o
secretário informou que as matriculas ainda estão uma efetivação de 80%, mas assim que
fechar os 100% pode trazer o estudo para saber o alunado nessas áreas evoluíram, informou que
os diretores estão bastante empenhados para resgatar esses alunos que migraram para outros
municípios. Disse que estão estudando a possibilidade de fornecer uniformes escolares para
esses alunos de fronteiras como forma de incentivo de continuarem nas escolas da rede
municipal. Ato continuo, o senhor presidente franqueou a palavra a presidente do Sindicato dos
Servidores Públicos Maria Elany, que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes,
agradeceu a Mesa Diretora da gestão anterior com também aos vereadores da legislatura
anterior por toda ajuda fornecida ao Sindicato, desejou uma boa sorte a nova Mesa Diretora e
aos vereadores eleitos disse que a jornada será árdua, mas sabe que tudo dará certo. Disse que
gostaria de esclarecer algumas coisas relativas ao salário de dezembro de 2020 que todos os
servidores ficaram sem receber e o décimo terceiro que tirando os servidores da educação que
receberam os demais ficaram sem receber, disse que a gestão infelizmente não teve a
responsabilidade de honrar com suas obrigações enquanto gestor. Falou que infelizmente a
folha foi empenhada porem não ficou valor em conta para realizar o pagamento. Disse que não
foi por falta de cobrança, porque o sindicato juntamente com os vereadores cobraram
constantemente e nada foi resolvido. Disse que diante dessa situação a maioria dos servidores
passa por situações complicadas porque estão em saldo negativo nas suas finanças já que não
receberam o mês de dezembro e a maioria também não recebeu o décimo terceiro. Disse que já
se reuniu com a nova gestão e a mesma já se reuniu com a sua equipe de contabilidade para
tentar resolver como poderá pagar esses salários de forma que não prejudique nem a gestão
nem os servidores. Afirmou que até sexta feira acredita que saberá como serão os passos para
resolução desses problemas. Afirmou ainda que o gestor irá cumprir com a lei que versa sobre a
data de pagamento salarial. Disse que outra preocupação é sobre a situação do consignado
referente ao mês de dezembro que não foi repassado e que pode ocasionar em negativação do
nome dos servidores por falta de pagamento sendo que os servidores não têm culpa e afirmou
que já está em contato com a assessoria jurídica da gestão para saber como proceder de forma
eficaz e rápida para solucionar esse problema. Falou ainda que referente ao mês de janeiro o
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salário já foi pago com o aumento salarial referente ao ano de 2020. Outro assunto que está
tornando motivo de conversas e que gostaria de esclarecer algumas situações em relação ao
sindicato, disse que quando assumiu a gestão tinha varias pendências financeiras, falta de
registro do sindicato e graças a deus juntamente com a equipe diretiva foi resolvido vários
problemas, disse que hoje faz oito anos que a equipe diretiva está a frente do sindicato, disse
que o atual estatuto do sindicato foi aprovado por unanimidade, foi registrado e está no
sindicato para qualquer servidor que queira copia. Disse que seu mandato terminaria hoje,
explicou quais os passos para os filiados poderem concorrer e gerir o sindicato. Disse que
infelizmente algumas pessoas que foram inscritas não correspondiam ao que o versa ao
estatuto, e por isso foi cancelado o processo eleitoral e foi convocada nova assembléia online
para mudar o artigo 44 e saber se a maioria aceitavam que a atual equipe poderia permanecer
na gestão até a nova equipe tomar posse e após discussão e votação das propostas foi lavrada a
ata após assembléia e com aprovação das propostas remarcaram novo processo eleitoral para a
data de 12 de março de 2021 e quem tiver interesse em concorrer terá até dia primeiro de março
para inscrever sua chapa para concorrer ao pleito no dia 12 de março de 2021. Agradeceu a
oportunidade e reafirmou seu compromisso com os servidores públicos fatimense. No uso da
palavra o senhor presidente parabenizou a presidente Elany pela clareza e responsabilidade de
sempre. Parabenizou ao gestor municipal pela agilidade em responder as demandas feitas pela
Casa Legislativa. Agradeceu ao secretario Vicente e disse que estará a disposição para ajudar
no que for preciso. Informou a população que a sessão além de ser transmitida pelas redes
sociais da internet será também transmitida pela radio Nação FM. Ato continuo, o senhor
presidente franqueou a palavra ao vereador José Rodrigo que iniciou sua fala cumprimentando
a todos os presentes, parabenizou a gestão no tocante ao que versa sobre cumprir com os
deveres enquanto gestão em pagar os vencimentos dos funcionários públicos com o aumento
salarial e respeito as classes, agradeceu também por ter antecipado o salário dos servidores no
mês de janeiro porque estavam o mês de dezembro sem receber, já que o ex gestor não realizou
o pagamento. Disse que acredita que o gestor irá gerenciar o município de forma correta. Disse
a Vicente que acredita que o mesmo irá direcionar com responsabilidade a Secretaria de
Educação. Falou a Elany atual presidente do sindicato dos servidores públicos que a mesma
sempre exerceu sua função com responsabilidade e tem certeza que os vereadores continuarão
apoiando as demandas que vierem a beneficiar o servidor público. Parabenizou o vereador José
Uilson por sempre ter suas contas aprovadas e isso mostra a responsabilidade em gerir o órgão
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público. Disse que suas contas foram aprovadas e agradeceu aos funcionários por lhe ajudar.
Disse que tem certeza que Fátima irá progredir. Ato continuo, o senhor presidente informou
que encontrou uma fila da população na farmácia do povo e isso mostra que está tendo
medicamento para população. Ato continuo, o senhor presidente franqueou a palavra ao
vereador Odilon Menezes de Souza que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes,
disse que já podem observar o compromisso do gestor para com a população fatimense, prova
disso é o empenho em resolver os problemas que são muitos e a mudança de conduta em
responder as demandas do Legislativo Municipal de forma hábil. Disse que as atividades de
recuperação da pavimentação pública já iniciaram mesmo com falta de maquinário, disse que a
população já está sendo muito bem atendida na maternidade e isso é muito bom porque quem
ganha é a população. Disse que a Secretaria de Assistência Social está agindo de forma eficaz e
ágil e isso é muito bom. Disse que com boa vontade as coisas andam. Ato continuo, o senhor
presidente franqueou a palavra ao vereador Pedro Ivo que iniciou sua fala cumprimentando a
todos os presentes, ressaltou algumas visitas que realizou nas comunidades de Serra Velha e
Marmelada para saber as problemáticas por quais as comunidades passam e disse que
juntamente com o gestor e os demais vereadores irão lutar para solucionar os problemas.
Parabenizou a GCM pela conquista do porte de arma. Disse que gostaria de saber com a gestão
se já está sendo feito os trabalhos de formulação de RG e Reservista e caso não esteja agilizar
esses trabalhos. Solicitou a gestão que acelere o processo licitatório para resolver os problemas
de iluminação pública. Parabenizou a atual presidente do Sindicato Elany pelo trabalho que
desenvolveu. Agradeceu e encerrou sua fala. Ato continuo, o senhor presidente franqueou a
palavra ao vereador Almir que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, agradeceu
a presença do SME o professor Vicente e a presidente do Sindicato Elany. Agradeceu a GCM
pela presença e fornecimento de segurança. Agradeceu ao gestor por responder as demandas
da Casa Legislativa com agilidade. Disse que gostaria de fazer um pedido ao gestor para
observar o acesso do antigo posto que sai em Evaldo até a pista porque está sendo destruído
pelo intenso trafego de carretas. Disse que a fiscalização será intensa pela Casa Legislativa.
Parabenizou a atual gestão do Sindicato dos servidores públicos pela responsabilidade e
transparência durante toda gestão. Disse que os vereadores sempre estarão junto as entidades
para ajudar no que for preciso. No uso da palavra o senhor presidente informou mais uma vez
que as sessões serão transmitidas também pela radio Nação FM. Não havendo oradores
inscritos o Senhor Presidente passa para a ORDEM DO DIA, o senhor presidente encaminhou
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a Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final e Comissão de saúde e Assistência Social
Projeto de Lei de Nº 571/2021 a Lei Municipal nº 387/2013, em 11 de fevereiro de 2021 de
autoria do Legislativo Municipal que “Altera o inciso VIII do artigo 16 e o artigo 28 da
Lei Municipal nº 387 de 05 de setembro de 2013 que dispõe sobre a Política Municipal de
Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, estabelecem normas gerais para o
funcionamento do Conselho Tutelar e dá outras providências. 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 Santos, 1º Secretário, a li e subscrevo-me. Plenário
Jose Bispo de Souza da Câmara Municipal de Fátima- Bahia em 15 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 RODRIGO BATISTA SANTANA – Vereador
_______________________________________________________________
JOSÉ UILSON BATISTA REIS – Vereador
_______________________________________________________________
LOURIVAL SANTANA DOS SANTOS – Vereador
_______________________________________________________________
PEDRO IVO SANTOS FONTES – Vereador
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