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Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária do Primeiro Período Ordinário da 10ª Legislatura da
Câmara Municipal de Fátima Bahia realizada três dias do mês de maio 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 Segunda 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 Arnóbio Oliveira dos Santos 2º Secretário Interino. À
hora regimental pelo livro de presença verificou-se o comparecimento dos vereadores: José
Nascimento Brito, José Uilson Batista Reis, Arnóbio Oliveira dos Santos, Lourival Santana dos
Santos, Sócrates de Jesus Santos, José Rodrigo Batista Santana, José Adailton Santos Andrade,
Pedro Ivo Santos Fontes e Maria Nerivam Vieira de Oliveira. Sendo informada a ausência dos
Senhores Vereadores José Almir Cardoso Ribeiro 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 11ª
Sessão Ordinária do Primeiro Período Ordinário do ano de 2021 e solicitou dos vereadores
presentes aqueles que fossem favoráveis que erguessem com a mão, sendo aprovada por
unanimidade. Em seguida solicitou que o Primeiro-Secretário procedesse à leitura do
EXPEDIENTE, contendo a seguinte matéria: Projeto de Lei Complementar de nº 01 de 03
de maio de 2021 de autoria do Poder Legislativo Municipal que “Altera o Art. 1º e o
parágrafo único da Lei Complementar de nº 01 de 03 de julho de 2007 e dispõe sobre a
remessa de proposições à Câmara Municipal e dá outras providências”. O Senhor
Presidente questionou ao 1º Secretário se havia oradores inscritos, sendo informado pelo 1º
Secretário que havia oradores inscritos, passa para o GRANDE EXPEDIENTE O Senhor
Presidente cumprimentou a todos os presentes, disse que tramitar na Casa Legislativa alguns
Projetos de Lei que precisam ser prolatados os pareceres para assim seguir os tramites legais e
não ultrapassar o período estabelecido pelo Regimento Interno. Em seguida, franqueou a
palavra ao vereador José Adailton que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes,
relatou que em suas andanças no final de semana nos povoados ficou muito feliz porque a
população está contente com os trabalhos realizados pelo gestor municipal. Disse que é
importante parabenizar o gestor pelo esforço que vem fazendo para colocar a cidade em ordem.
Falou ainda sobre a importância da GCM para garantir a segurança da população, disse que são
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profissionais de linha de frente e precisa o quanto antes tomar a vacina, por isso é importante
falarmos com o responsável pela vacina contra o COVID e questionar qual estimativa para
vacinar esses profissionais. Lembrou que a população da comunidade Serra Velha e Jurema que
os trabalhos deram uma pausa devido à chuva, mas que logo retornará para terminar os
trabalhos das estradas. Ato contínuo, O Senhor Presidente franqueou a palavra ao vereador
Pedro Ivo que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, parabenizou a todos os
vereadores pelo dia do parlamento, disse que são representantes do povo e foram eleitos para
lutar pelos fatimenses. Parabenizou a página social do povoado Tabua que completa 4 anos
hoje, e ressaltou sua importância como multiplicadora de informações sociais para comunidade.
Falou ainda que precisa conversar com o Secretário de Infraestrutura para recuperar a
pavimentação da Rua Santa Luzia, disse que seria importante colocar um cascalho na rua para
melhorar o trafego da população. Disse que concorda com o vereador Adailton sobre a questão
da vacinação para GCM. Ato contínuo, O Senhor Presidente franqueou a palavra ao Vereador
José Rodrigo que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, deixou claro a
população que a infraestrutura das estradas das comunidades piorou a situação devido as
chuvas, disse que todas as estradas precisam de recuperação, e que é preciso paciência da
população porque infelizmente não tem como recuperar todas ao mesmo tempo, lembrou que o
gestor estar fazendo operações tapa buraco justamente para não piorar a situação devido as
chuvas e que após este trabalho começará a recuperar de forma correta as estradas. Falou ainda
sobre uma Lei Federal de Emergência Cultural Aldair Blanc que ampara os artistas, mas que é
preciso o Presidente da república sancionar, essa Lei garante um auxílio emergencial para os
artistas. Solicitou que a Casa analise a Lei e identificar quais serão os artistas, como artesão,
costureira e outros artistas e por isso precisam abranger essas classes que não está especificado
na lei municipal. Disse que precisam alterar a lei municipal para que quando essa verba for
liberada incluir toda classe artística municipal. Disse que esse projeto é de fundamental
importância e os benefícios precisam ficar nas mãos de artistas que realmente necessitam.
Ressaltou que já falou com o gestor e passou toda situação e ele informou que iria conversar
com o Secretário Municipal de Cultura para ver essa situação e solicitou celeridade nessa
temática por partes dos legisladores para quando a verba for destinada todos recebam esse
auxílio. No uso da palavra o Senhor Presidente disse que todas essas demandas serão discutidas
na reunião das Comissões. No uso da palavra o Vereador Adailton se colocou a disposição para
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analisar a qualquer momento as demandas legislativas. No uso da palavra o senhor presidente
disse ainda que se não se engana a GCM irá entrar no calendário de vacinação e que isso só não
aconteceu ainda devido às remessas de vacina que estavam chegando poucas. Falou ainda sobre
a importância na transmissão de informações pela pagina oficial do povoado Tabua e
parabenizou a comunidade local por sempre reivindicar seus direitos. Não havendo oradores
inscritos o Senhor Presidente passa para a ORDEM DO DIA, O Senhor Presidente
encaminhou a Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final o Projeto de Lei
Complementar de nº 01 de 03 de maio de 2021 de autoria do Poder Legislativo Municipal
que “Altera o Art. 1º e o parágrafo único da Lei Complementar de nº 01 de 03 de julho de
2007 e dispõe sobre a remessa de proposições à Câmara Municipal 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 José Bispo de Souza da Câmara Municipal
de Fátima- Bahia em 03 de maio de 2021.

_____________________________________________________________
JOSÉ NASCIMENTO BRITO - Presidente
_______________________________________________________________
SÓCRATES DE JESUS SANTOS – 1º Secretário
______________________________________________________________
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JOSÉ RODRIGO BATISTA SANTANA – Vereador
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_____________________________________________________________
LOURIVAL SANTANA DOS SANTOS - Vereador
_______________________________________________________________
MARIA NERIVAM VIEIRA DE OLIVEIRA – Vereadora
_______________________________________________________________
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