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Ata da 4ª Sessão Ordinária do 1º Período Ordinário da 10ª
Legislatura em 22 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. José Adailton Santos Andrade – 2º Secretário Interino
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 Quarta Sessão Ordinária do Primeiro Período Ordinário da 10ª Legislatura da Câmara
Municipal de Fátima Bahia realizada aos vinte e 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
Quarta 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 José Adailton Santos Andrade Segundo

Secretário Interino. 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, José Adailton Santos Andrade, 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 Odilon Menezes de
Souza. 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 3ª 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: Decreto de nº 20240 de 21 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 presença de todos e franqueou a
palavra ao professor Ricardo que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, disse
que sua passagem é sucinta e trata-se de uma solicitação, disse que nesse período de pandemia
os artistas ficaram a margem da sociedade devido à necessidade de isolamento e existe um
grupo que ficou além da margem, são os artistas circenses e trouxe o exemplo dos artistas
circenses que estão localizados nesse momento na cidade de Nova Soure, afirmou que são oito
famílias que passam por imensa dificuldade e ficou sabendo disso por um amigo seu residente
na cidade de Cipó, esse artista de Cipó compartilhou sobre essa triste situação com alguns
amigos e diante da situação se reuniram e estão pedindo ajuda da população fatimense para
arrecadar alimentos ou transferência em dinheiro para conta desses artistas, solicitou apoio dos
vereadores e afirmou que alguns comerciantes fatimenses contribuiu. No uso da palavra o
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senhor presidente disse que o fato de poder contribuir com compras é bom e irá contribuir sim.
Ato continuo, o senhor presidente franqueou a palavra ao popular Xavier que iniciou sua fala
cumprimentando a todos os presentes, disse que é um prazer está na Casa Legislativa, disse que
o que lhe trás é um assunto que não pode deixar calar, disse que a eleição para nova direção do
sindicato dos servidores públicos deveria acontecer até o dia 15 de fevereiro do corrente ano, e
que quem é associado deve ter o direito de concorrer a direção do sindicato e quando foram
atrás para concorrer foram avisados que não poderiam concorrer e foram procurar entender os
motivos e diante da situação fizeram vários requerimentos solicitando uma explicação dos
motivos que não poderiam concorrer, entre os motivos é que o estatuto diz que só poderia
concorrer quem participou das 5 ultimas assembléias, diante da informou solicitaram copias das
atas dessas assembléias e foi negado, só lhe passaram o estatuto do sindicato, disse que isso não
pode acontecer porque precisavam saber quem participaram das ultimas 5 assembléias para
poder convidar a participar das chapas. Ressaltou que após os requerimentos feitos algumas
pessoas que compunham a chapa registrada até então estavam ilegais, e diante dessa situação a
atual presidente do sindicato cancelou a eleição e adiou para o dia 12 de março. Disse que o
estatuto atual foi feito e aprovado, porem da forma que está hoje não tem quem possa participar
porque os servidores não se encaixam. Disse ainda que a atual direção está de forma ilegal
porque o seu mandato se encerrou no dia 15 de fevereiro. Ressaltou que o que está acontecendo
são uma serie de irregularidades e isso não pode acontecer, disse que a atual equipe ela fez uma
manobra provavelmente orientada por uma assessoria jurídica abrindo uma assembléia online
mudando o estatuto e solicitando prorrogação da sua direção, e afirmou que essa situação é
totalmente irregular e avisou que essa situação não pode acontecer. No uso da palavra o senhor
presidente franqueou a palavra ao vereador José Almir que cumprimentou a todos os presentes,
fez alusão ao comentário do popular Xavier, disse que qualquer pessoa ou representante de
entidade pode comparecer a esta Casa Legislativa para fazer uso da palavra, disse que já estão
por dentro dessas situações porque a presidente Elany já passou toda essa informação e que é
importante também ouvir o lado de Xavier, disse que algumas coisas precisam ser esclarecidas,
ressaltou a importância do sindicato para os servidores e como foi importante se ter uma gestão
com responsabilidade defendendo os servidores durante esses 8 anos, disse que foram gestões
diferentes cada uma com sua história, disse que cada um tem seu lado e a Casa Legislativa não
pode tomar lados e disse que o que podem fazer é ajudar para que cheguem a um consenso,
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disse que houve uma assembléia online onde houve uma participação muito boa de associados
e como não se pode ocorrer assembléia presencial o certo é que seja realmente online, disse que
independente dessa nova realidade o que faz o sindicato acontecer é união, e seguir o estatuto
do sindicato de forma correta e isso deve ser debatido dentro do âmbito do sindicato. Disse que
sinceramente não ver nem pelas palavras do senhor Xavier e nem de Elany que alguém agiu de
forma irregular, porem se qualquer associado achar que ouve deve-se tomar as devidas atitudes
e caso esteja certo deve ser comprovado e resolvido de forma respeitosa. Ressaltou que não está
de lado A e nem de lado B, questionou ainda quantos associados estão achando essa situação
irregular e quantos querem concorrer e se houver prejuízo deve-se acionar a justiça porque
direitos estarão sendo violados e ai então a justiça decidirá e afirmou que a guerra pessoal de
alguns servidores não pode interferir em um órgão tão importante como o sindicato. Falou
também sobre a importância de informação por parte do Executivo em relação ao andamento
da licitação ou pregão sobre o material para recuperação da iluminação pública. Agradeceu a
oportunidade e encerrou sua fala. Ato continuo, o vereador José Adailton que iniciou sua fala
cumprimentando a todos os presentes, disse que juntamente com o prefeito do município e
presidente do PDT Jorginho estiveram em Salvador buscando melhorias para o município
juntamente com alguns deputados e garantiu que coisas boas estão por vim para nossa cidade,
inclusive na área do esporte. Ressaltou que é necessário resolver o quanto antes o problema do
campo do povoado Tabua porque a população merece ter seu espaço para praticar esporte.
Parabenizou o professor e artista Ricardo pela iniciativa em ajudar esses artistas circenses e
disse que pode contar com sua contribuição. No uso da palavra o senhor presidente informou
que em relação ao campo do povoado Tabua conversou com o Secretário Municipal de Esporte
o senhor Jordão e foi informado pelo mesmo que ainda não tinham um posicionamento e que
conversou também com o gestor e o mesmo lhe informou que enviará um PL para Casa
Legislativa, porem até o momento não foi enviado. Afirmou que o campo já tem um comprador
e por esse motivo é necessário que haja uma urgência na formulação desse PL para resolver
essa situação o quanto antes, afirmou que a população dessa comunidade não pode ficar sem
esse espaço esportivo. Ressaltou que a população da Tabua não precisa se preocupar porque
tudo será resolvido o mais rápido possível. Com a palavra o vereador Almir disse que acha
difícil alguém querer comprar uma propriedade que pode ser desapropriada pela prefeitura,
disse que a prefeitura irá indenizar o proprietário porem com um valor justo que será avaliado
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por um engenheiro. No uso da palavra o senhor presidente afirmou ao popular Xavier que a
Casa Legislativa é espaço para população e representantes de entidades e disse que nessa
situação em particular não pode intervir porque é uma situação do sindicato e caso algum
servidor se sinta prejudicado deve procurar seus direitos. 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 Santos, 1º Secretário, a li e subscrevo-me. Plenário Jose Bispo
de Souza da Câmara Municipal de Fátima- Bahia em 22 de fevereiro de 2021.

_______________________________________________________________
JOSÉ NASCIMENTO BRITO - Presidente
_______________________________________________________________
JOSÉ ALMIR CARDOSO RIEIRO – Vice-Presidente
_______________________________________________________________
SÓCRATES DE JESUS SANTOS – 1º Secretário
________________________________________________________________
JOSÉ ADAILTON SANTOS ANDRADE – 2º Secretário Interino
______________________________________________________________
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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Ata da 5ª Sessão Ordinária do 1º Período Ordinário da 10ª
Legislatura em 01 de Março 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. José Adailton Santos Andrade – Vereador
6. Arnobio Oliveira dos Santos – Vereador
7. José Rodrigo Batista Santana - Vereador
8. José Uilson Batista Reis – Vereador
9. Maria Nerivam Vieira de Oliveira - Vereadora
10. Pedro Ivo Santos Fontes - Vereador

Matérias apresentadas

1
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Ata da Quinta Sessão Ordinária do Primeiro Período Ordinário da 10ª Legislatura da Câmara
Municipal de Fátima Bahia realizada ao primeiro dia do mês de março 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
Quinta 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 José Adailton Santos Andrade Segundo

Secretário Interino. 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, José Adailton Santos Andrade, Arnóbio
Oliveira dos Santos, Pedro Ivo Santos Fontes, Maria Nerivam Vieira de Oliveira e Odilon
Menezes de Souza . Sendo notificada a ausência dos senhores vereador Lourival Santana dos
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 4ª 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 572 de 01 de março de
2021 de autoria do Vereador José Almir Cardoso Ribeiro que “Dispõe sobre a criação da
área de segurança e dá outras providências”. 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 a Conselheira Tutelar Daniela que iniciou
sua fala cumprimentando a todos os presentes, falou sobre o PL 571, disse que tem algumas
sugestões e sabem que essas questões cabe ao Executivo ver essas situações, porem trouxeram
para os vereadores, a primeira trata do salário mínimo que está congelado e estão precisando de
uma lei que regulamente constitucionalmente o salário. Outro ponto é sobre o regimento
interno diz que o funcionamento é das 8 horas as 17 horas e os serviços emergenciais são feitos
e encaminhados aos serviços necessários essa especificação está no artigo 11. Outra questão é
sobre os atendimentos de plantão e isso não acontece por questão de não terem suporte físico,
mas especificou que tem uma escala que os conselheiros ficam de sobre aviso. Falou ainda que
no artigo 16 que é justamente uma das alterações e especificaram que é preciso ter o mínimo
2
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uma noção da língua portuguesa formal para poder se comunicar com o judiciário e disse que o
pensamento era manter os conhecimentos de língua portuguesa e de informática além dos
conhecimentos do ECA. Falou também que o artigo 28 especifique que podem deixar a
população escolher de 1 a 5 quantos votos querem empregar. Se colocaram a disposição para
ajudar no que precisar. Com a palavra a Secretária Municipal de Assistência Social a senhora
Jussara que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, disse que recebeu a proposta
da casa legislativa em relação ao PL 571 e tem a mesma idéia dos conselheiros, disse que as
propostas que tratam de interferência financeira sabem que os vereadores não podem alterar e
isso deve ser enviado para o executivo. Falou ainda que não concorda com a alteração do artigo
16 e disse que é preciso ter conhecimento de língua portuguesa e que o artigo 28 eles podem
deixar a brecha especificando que não é obrigatório votar nos 5 candidatos e tornar facultativo
em até 5 conselheiros. Disse que o mais viável é rever toda essa situação. No uso da palavra o
senhor presidente cumprimentou todos os Conselheiros Tutelar, e demais representante. Falou
que foram sugeridas essas alterações porque infelizmente houve muita reclamação sobre os
blocos de chapas formadas beneficiando alguns candidatos e desfavorecendo outros e ressaltou
que da região somente Fátima a população é obrigada a votar em 5 candidatos. Com a palavra o
vereador Rodrigo cumprimentou a todos os presentes, disse que quando se fala em Conselho
Tutelar fica feliz porque já teve oportunidade de participar como Conselheiro e disse que é a
favor da valorização salarial porque realmente está defasado e afirmou que tem certeza que
quando conversado com o executivo ele irá rever essa questão já que não cabe ao legislativo dá
esse aumento. Disse que os plantões o conselho tutelar não tem suporte. Em relação ao PL 571
a alteração do voto de 5 para 1 é melhorar a questão de facilitar a contagem e também não
haver a formação de coligação de chapa, disse que pensando bem é interessante manter a língua
portuguesa como critério de avaliação. Se solidarizou com os brasileiros que estamos
enfrentando o COVID 19 e que deus forneça saúde e proteção a todos. Com a palavra o
vereador Odilon cumprimentou a todos os presentes, em relação a quantidade de votos
direcionados aos candidatos a conselheiros varias pessoas solicitaram que mudassem de 5 para
1 para não haver formação de chapas favorecendo a alguns candidatos. Agradeceu ao atual
prefeito Fábio José que lhe atendeu a um pedido antigo seu que foi realizar a limpeza do
povoado Capim Duro e afirmou que o povoado estava abandonado e foi retirado 15 caçambas
de entulho. Ressaltou que espera que essa limpeza continue por todo o município. Com a
palavra o senhor vereador Pedro Ivo cumprimentou a todos os presentes, sobre a importância
3
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da valorização salarial realmente se faz necessário porque é um trabalho que exige muito, disse
que em relação a importância da língua portuguesa concorda que se faz necessário assim como
conhecimentos de informática. Outro ponto que trás é sobre o Garantia Safra que a prefeitura já
fez o pagamento e isso é muito positivo e agora só precisam receber os laudos técnicos para
saber se tudo dará certo e espera que os laudos digam que estamos aptos a receber os benefícios
do programa. Disse que na gestão passada também foi pago. Outro fator que já vem com
problemas há vários anos é sobre o lixão que gera vários outros problemas de saúde a
população, precisam procurar uma solução para essa problemática. Questionou ao presidente se
já tem alguma resposta sobre os processos de licitação para material de iluminação. O senhor
presidente informou que o local de retirar RG e Reservista já está funcionando, a recuperação
da iluminação aos poucos está acontecendo e concordou em tudo sobre a situação do lixão.
Disse que em relação ao projeto do aumento salarial dos Conselheiros Tutelar irão fazer uma
minuta e enviar para o executivo. Com a palavra o vereador José Uilson cumprimentou a todos
os presentes, disse que irá se atentar sobre o PL de nº 571 e disse que este projeto nasce do
pedido da comunidade e afirmou que se fizerem uma pesquisa irão perceber que as pessoas
comungam com a idéia do que trás o projeto de apenas votar em 1 conselheiro. Outro questão é
que sempre ouve uma formação de chapas o que diverge do artigo 14 o que não é certo. Disse
que uma avaliação não mede a capacidade de uma pessoa e por isso é que os vereadores propõe
esse projeto. Disse que a lacuna com a leitura e a escrita é de 500 anos e essa lacuna será
melhorada com o tempo como um processo pedagógico. Disse que esta Casa Legislativa está
atendendo um anseio do povo. Disse que a Casa vem com o objetivo de tornar o processo
igualitário. Disse que as divergências existem e precisam ser respeitadas. Disse que irão manter
o PL 571 conforme foi assinado por todos os vereadores. Com a palavra o vereador Sócrates
cumprimentou a todos os presentes, disse que esta casa sempre enfatiza os anseios da
população, e esse projeto tem sim o nome de todos os vereadores e que nada mais justo que os
principais que serão atingidos no projeto tragam suas idéias para que se cheguem a um
denominador comum. Relativo ao salário não podem fazer mudança já que condiz ao
executivo. Relativo à questão do horário de funcionamento devem se adequar ao que é certo.
Em relação aos básicos é preciso ter algumas aptidões para se adequar ao cargo de conselheiro.
Disse que realmente uma prova não mede a capacidade da pessoal, mas que é preciso haver
uma avaliação. Em relação de quantidade de votos já defendia a tese de deixar facultativo de
votar ou em 1 ou nos 5 candidatos. E ressaltou se o voto é facultativo a quantidade também
4
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deve ser facultativa. O que deve acontecer é fiscalizar e punir quem agir de forma inadequada.
Com a palavra o vereador Almir cumprimentou a todos os presentes, disse que a eleição é um
momento muito importante, mas a preparação é mais importante ainda e infelizmente quando
se trata de eleição é a compra de votos. Disse que concorda que a formação de chapas deve ser
punida e concorda que seja deixado facultado a população escolher entre 1 ou 5 candidatos e o
sucesso da condução da eleição será melhorado com a comissão que irá organizar o processo.
Disse que precisam avaliar e fazer as devidas alterações se forem acordo de todos. Não
havendo oradores inscritos o Senhor Presidente passa para a ORDEM DO DIA, encaminhou
as Comissões de Justiça, Legislação e Redação Final e Comissão de Urbanismo e Infraestrutura
o Projeto de lei de nº 572 de 01 de março de 2021 de autoria do Vereador José Almir
Cardoso Ribeiro que “Dispõe sobre a criação da área de segurança e dá outras
providências”. Em seguida, submeteu em primeira discussão e votação o Projeto de lei de
Nº 571 de 11 de fevereiro de 2021 de autoria do Legislativo Municipal e solicitou aos
nobres vereadores presentes que fossem favoráveis que erguessem com a mão, sendo aprovado
por unanimidade. 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 01 de março 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 ANDRADE DOS SANTOS – Vereador
_______________________________________________________________
JOSÉ RODRIGO BATISTA SANTANA – Vereador
_______________________________________________________________
JOSÉ UILSON BATISTA REIS – Vereador
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______________________________________________________________
MARIA NERIVAM VIEIRA DE OLIVEIRA – Vereadora
_______________________________________________________________
PEDRO IVO SANTOS FONTES – Vereador
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