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Ata da 8ª Sessão Ordinária do 1º Período Ordinário da 10ª
Legislatura em 05 de Abril de 2021.
Vereadores Presentes
1. José Nascimento Brito – Presidente
2. Sócrates de Jesus Santos - 1º Secretário
3. Odilon Menezes de Souza – 2º Secretário
4. Arnóbio Oliveira dos Santos - Vereador
5. José Adailton Santos Andrade – Vereador
6. José Rodrigo Batista Santana - Vereador
7. José Uilson Batista Reis – Vereador
8. Lourival Santana dos Santos - Vereador

Matérias apresentadas
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Ata da Oitava Sessão Ordinária do Primeiro Período Ordinário da 10ª Legislatura da Câmara
Municipal de Fátima Bahia realizada cinco dias do mês de abril 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 Oitava
Sessão Ordinária do Primeiro Período Ordinário do ano de 2021, Sob a Presidência do Sr.
Vereador José Nascimento Brito, secretariado pelos senhores vereadores Sócrates de Jesus
Santos 1º Secretário e Odilon Menezes de Souza 2º Secretário. À hora regimental pelo livro de
presença verificou-se o comparecimento dos vereadores: José Nascimento Brito, José Uilson
Batista Reis, José Adailton Santos Andrade, Lourival Santana dos Santos, Odilon Menezes de
Souza, José Rodrigo Batista Santana, Arnóbio Oliveira dos Santos e Sócrates de Jesus Santos.
Sendo notificada a ausência dos senhores vereadores, Pedro Ivo Santos Fontes, José Almir
Cardoso Ribeiro e Maria Nerivam Vieira de Oliveira. 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 7ª Sessão Ordinária do Primeiro
Período Ordinário do ano de 2021 e solicitou dos vereadores presentes que fossem favoráveis
que erguessem com a mão, sendo aprovadas por unanimidade. Em seguida solicitou que o
Primeiro-Secretário procedesse à leitura do EXPEDIENTE, contendo a seguinte matéria:
Parecer Conjunto de Nº 02/2021. 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 cumprimentou a todos
os presentes, em seguida franqueou a palavra ao vereador José Adailton que iniciou sua fala
cumprimentando a todos os presentes, o mesmo falou sobre a falta de médico no PSF Serra
Velha que se encontra sem médico há 4 meses e isso segundo o prefeito a falta de médico está
preocupado também com essa situação de pandemia , disse que continua na busca pela
contratação desse profissional. O vereador ressaltou que é uma preocupação de todos à falta de
médico. Agradecei e encerrou sua fala. Ato contínuo franqueou a palavra ao vereador Lourival
Santana dos Santos que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, o mesmo falou
da importância da chuva para a agricultura e agradeceu a Deus pela vinda desse bem tão
precioso. Agradeceu a Deus pela equipe de saúde por o empenho na vacinação contra o COVID
19 que está sendo realizado no publico alvo em casa em casa buscando evitar aglomeração.
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Disse que se Deus permitir essa fase ruim passará logo, afirmou que estão vacinando o público
alvo de 66 a 67 anos. Parabenizou o gestor pela chegada do carro do lixo e ajudará muito a
manter a cidade e povoados limpos. Disse que concorda com o vereador Adailton em relação a
falta de médico no PSF Serra Velha e disse que a pandemia dificultou ainda mais a contratação
de médicos. Disse que espera que essa situação passe logo. No uso da palavra o senhor
presidente falou sobre algumas reclamações das comunidades de Tabua e Malhada da Areia
que estão sem água há mais de 30 dias, o presidente disse que já foram várias as cobranças a
EMBASA para o melhoramento de fornecimento de água e essa empresa não dá importância às
problemáticas da população, é preciso resolver essa situação e caso não seja resolvido é preciso
judicializar. Falou ainda que conversou com o gestor e o mesmo garantiu receber um
representante da GCM para passar suas demandas. Falou ainda sobre a importância da chegada
da chuva para garantir a safra e desejou que seja uma safra boa, porém afirmou que está
preocupado com a situação das estradas porque já não estão em boas condições e com a chuva
irá piorar, então afirmou que é preciso começar a recuperar com cascalho essas estradas.
Ressaltou ainda a importância de resolver a situação problemática ocasionada pelo lixão no
povoado Caruaru, afirmou que a população não agüenta mais a situação de insalubridade
ocasionada por essa situação e disse que precisam conversar com o gestor e buscar meios
urgentes para resolver. Relacionado aos PSF é notório a falta de médicos não só na Serra velha
mais em outros povoados também e afirmou que não é por que a gestão não quer e sim por falta
de profissional. Ato contínuo, o senhor presidente franqueou a palavra ao vereador José
Rodrigo que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, disse que em relação ao
lixão quando era Secretário de Infraestrutura o Ministério Público exigiu que o município
contratasse um Engenheiro Ambiental para avaliar a situação ambiental e organizar um plano
para desenvolver um aterro sanitário, porém sabem que o município não tem condições de fazer
um aterro sanitário porque na época era 32 milhões, disse que pensaram em várias ideias mais
nenhuma serviu, disse que se tirarem o lixão do Caruaru é preciso ter cuidado aonde será
depositado porque se for a um lugar que não tenha lixo a gestão pode ser processada, então é
preciso muito cuidado e acredita que a justiça não deixa depositar em outro lugar, por isso é
importante conversar com a comunidade passar toda situação e ver juntos de quais caminhos
corretos devem tomar para que ninguém seja prejudicado e essa situação insalubre seja
resolvida. No uso da palavra o vereador Nascimento disse que concorda com o vereador
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Rodrigo e realmente caso retirem de lá o lixão é preciso está legalizado. Com a palavra o
vereador Arnóbio cumprimentou a todos os presentes e disse que concorda com os vereadores e
que é preciso mesmo fazer um projeto de Lei que trate sobre essa questão do saneamento
básico e já que é caro deveria haver uma parceria entre os municípios vizinhos, seria uma idéia.
Não havendo oradores inscritos o Senhor Presidente passa para a ORDEM DO DIA, O Senhor
Presidente submeteu em primeira discussão e votação o Projeto de Lei de Nº 574 de 02 de
março de 2021 de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o Poder Executivo a
celebrar convênio, contratos, termos de colaboração, parcerias pública e privadas (PPP) e
afins”; Parecer de nº 01 da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final e solicitou aos
nobres vereadores presentes que fossem favoráveis que erguessem com a mão, sendo aprovado
por unanimidade. Em seguida, submeteu em segunda votação e redação final 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” 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 José Bispo de Souza da Câmara Municipal
de Fátima- Bahia em 05 de abril de 2021.

_____________________________________________________________
JOSÉ NASCIMENTO BRITO - Presidente
_______________________________________________________________
SÓCRATES DE JESUS SANTOS – 1º Secretário
______________________________________________________________
ODILON MENEZES DE SOUZA – 2º Secretário
______________________________________________________________
ARNÓBIO OLIVEIRA DOS SANTOS – Vereador
______________________________________________________________
JOSÉ ADAILTON ANDRADE DOS SANTOS – Vereador
_______________________________________________________________
JOSÉ UILSON BATISTA REIS – Vereador
_______________________________________________________________
JOSÉ RODRIGO BATISTA SANTANA – Vereador
______________________________________________________________
LOURIVAL SANTANA DOS SANTOS – Vereador
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