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Ata da 10ª Sessão Ordinária do 1º Período Ordinário da 10ª
Legislatura em 19 de abril 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. Arnóbio 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

Matérias apresentadas

Ata da décima Sessão Ordinária do Primeiro Período Ordinário da 10ª Legislatura da Câmara
Municipal de Fátima Bahia realizada dezenove 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 Décima
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, Odilon Menezes de Souza, José Rodrigo Batista
Santana, Arnóbio Oliveira dos Santos, Lourival Santana dos Santos, Sócrates de Jesus Santos e
José Almir Cardoso Ribeiro. Sendo informada a ausência dos senhores vereadores Pedro Ivo
Santos Fontes 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.
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Logo após submeteu em única discussão e votação a Ata da 9ª 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:
Projeto de Lei de nº 577 de 13 de abril de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal,
que “Institui o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso – FMDI do Município de Fátima
conforme especificada, e dá outras providências”; Projeto de Lei de nº 578 de 15 de abril
de 2021,

de autoria do Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre as Diretrizes

Orçamentárias para o Exercício de 2022 e dá outras providências” e ofício de nº 74/2021
GAB PRE/PMF. O senhor presidente questionou ao 1º Secretário se havia oradores inscritos,
sendo informado pelo 1º Secretário que havia oradores inscritos, logo passa para o GRANDE
EXPEDIENTE O senhor Presidente cumprimentou a todos os presentes, em seguida
franqueou a palavra a Senhora Secretária Municipal de saúde. Mônica que cumprimentou a
todos os presentes, disse que vieram prestar algumas informações em relação a demanda da
Casa em relação a situação da vacinação contra COVID 19, disse que foi uma solicitação de
um dos vereadores para enxugar o boletim, ressaltou como está o boletim de vacinação hoje e
falou sobre a questão de doses que recebem do Governo Estado. Com a palavra a Coordenadora
da a Senhora Carmem, cumprimentou a todos os presentes, agradeceu o convide e disse que
será breve na explicação como está sendo a vacinação contra COVID 19, disse que a vacinação
está sendo realizada em parceria das ESF e no momento não está sendo com drive thru e
explicou o motivo sendo um deles o medo de resistência em vacinação e também para não
colocar em risco os idosos em alguma possível aglomeração. Disse que a vacinação avança e
que já estão vacinando os idosos de 63 anos com a 1ª dose. ressaltou que a implantação de um
ponto fixo será implementada mais para frente quando a faixa etária for maior em quantidade.
Falou ainda sobre a questão de receber poucas doses do estado e como o trabalho deve ser
minucioso para que todos os idosos sejam vacinados. Explicou a razão de ter doses sem serem
aplicadas recebem as doses referente a segunda dose e disse que essas doses devem ser
aplicadas conforme aprazamento da vacina. Em relação a divulgação dessa programação disse
que sai no final de semana para ser iniciada no início da semana seguinte. Disse que as doses
estão sendo fornecida de forma igualitária no município tornando a cidade homogênea em nível
de vacinação. Disse que todos os idosos de 90 anos já receberam a segunda dose com a
Coronavac e isso é muito bom porque conseguiram garantir a imunização. Disse que trabalham
com duas vacinas a Coronavac que tem o aprazamento de 4 semanas e a Astrazenica que tem
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um intervalo de aprazamento de 12 semanas. Falou que 2.497 idosos vacinados com a 1ª dose e
especificou os valores da segunda dose de cada vacina. Colocou-se a disposição para qualquer
duvida que tenha ficado. No uso da palavra o senhor presidente agradeceu pelos
esclarecimentos prestados pela a SMS em relação à vacinação. Com a palavra a Senhora
Secretária Municipal de saúde disse que o trabalho é maior vacinar em casa mais considera
isso como um ato de inclusão dessas pessoas de forma igualitária. Com a palavra a enfermeira
Carmem informou que muitos só aceitaram a vacina porque o profissional explicou cada
dúvida. Então ressaltou que é um trabalho que lhes dá força para prosseguir na luta num
momento tão difícil como esse pelo qual estamos passando. Com a palavra o vereador José
Almir cumprimentou a todos os presentes, disse que é muito boa a presença da Senhora
Secretária Municipal de saúde para explicar as estratégias que estão sendo executadas para
vacinação contra COVID 19. Solicitou que explicasse um pouco sobre algumas reclamações
em relação aos plantões dos médicos que está faltando no decorrer da semana e como está
situação da farmácia básica. Com relação aos médicos estão realmente com falta de médico nas
escalas e em alguns PSF por conta da situação de pandemia que recrutam os médicos para os
centros de COVID, disse que estão sem médico durante 3 dias na escala. Como também estão
recrutando médicos para trabalharem no município. Disse que em relação à farmácia básica tem
um elenco de medicamentos considerado bom, falou que a tendência é melhorar o repasse e
poderão comprar o que realmente precisa de acordo com as necessidades do município. Com a
palavra o vereador Almir disse que quando os vereadores cobram alguma explicação é porque é
duvida da população e agradeceu sua fala. Com a palavra o vereador Odilon cumprimentou a
todos os presentes, disse que o questionamento da vereadora Nerivam era sobre que os
motoristas poderiam se perder e demorar a ser vacinados e disse que discorda da vereadora e
contudo essa estratégia que a saúde acolheu é a mais apropriada, porque muitos não iriam se
vacinar por vários motivos já elencados. Parabenizou toda a equipe pelo trabalho exercido. Em
relação a conseguir profissional médico realmente está difícil para contratação. Com a palavra
o vereador Arnóbio cumprimentou a todos os presentes, disse que como funcionário da saúde a
estratégia está dando certo porque conseguiu atingir todas as áreas de faixa etária, parabenizou
a toda equipe pelo trabalho exercido. Com a palavra o vereador Rodrigo cumprimentou a todos
os presentes, disse que gostaria de parabenizar o trabalho que vem sendo feito de forma técnica
e que essa particularidade é da equipe mesma, disse que é muito bom o esclarecimento e que
devem aceitar as estratégias da equipe porque é ela os técnicos e cabe a toda população confiar
nos profissionais. Disse que em relação à idéia de divulgar todo dia a quantidade de vacinas é
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boa, mas, mais importante do que divulgar é vacinar a população. Visto que o trabalho está
sendo exercido de forma magnífica para o bem da população. Ressaltou que a preocupação do
prefeito em disponibilizar a estrutura para a vacinação é de fundamental importância.
Parabenizou a todos os profissionais pelo trabalho. Com a palavra a Senhora Secretária
Municipal de saúde segue o planejamento do estado, porem especificou que só podem vacinar
um grupo e só pode iniciar outra classe quando terminar uma anterior. Com a palavra o
vereador Lourival cumprimentou a todos os presentes, disse que é testemunha do trabalho que
está sendo feito e é um dos profissionais que ajuda nesse processo porque é o ACS que passa
toda informação para os demais membros da equipe. Agradeceu e parabenizou a todos os
funcionários. Com a palavra a Senhora Secretária Municipal de saúde Monica agradeceu o
convite e disse que esse momento foi importante para prestar os esclarecimentos a toda
população e ressaltou está à disposição de todos que necessitarem porque são prestadores de
serviço. Com a palavra Carmem disse que é um momento importante para sanar todas às
dúvidas e se colocou a disposição de toda população. No uso da palavra o senhor Presidente
agradeceu a presença da Senhora Secretária Municipal de saúde

e ressaltou que está a

disposição da equipe para ajudar no que for preciso. Não havendo oradores inscritos o senhor
Presidente passa para a ORDEM DO DIA, O senhor presidente encaminhou as Comissões
Permanentes que trata sobre a matéria o Projeto de Lei de nº 577 de 13 de abril de 2021, de
autoria do Poder Executivo Municipal, que “Institui o Fundo Municipal dos Direitos do
Idoso – FMDI do Município de Fátima conforme especificada, e dá outras providências”;
Em seguida, encaminhou as Comissões Permanentes o Projeto de Lei de nº 578 de 15 de abril
de 2021,

de autoria do Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre as Diretrizes

Orçamentárias para o Exercício de 2022 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 19 de
abril de 2021.
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_____________________________________________________________
JOSÉ NASCIMENTO BRITO - Presidente
_____________________________________________________________
JOSÉ ALMIR CARDOSO RIBEIRO – Vice-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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