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Poder Legislativo
Câmara Municipal de Fátima
Ata da 17ª Sessão Ordinária do 1º Período Ordinário da 10ª Legislatura em 14 de Maio 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
10. Maria Nerivam Vieira de Oliveira – Vereadora
11. Pedro Ivo Fontes dos Santos - Vereador

Matérias apresentadas
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Ata da Décima Sétima Sessão Ordinária do Primeiro Período Ordinário da 10ª Legislatura da
Câmara Municipal de Fátima Bahia realizada aos quatorze dias do mês de junho 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 Sétima 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, Arnóbio Oliveira dos Santos, Lourival Santana dos
Santos, Sócrates de Jesus Santos, José Rodrigo Batista Santana, José Adailton Santos Andrade,
Maria Nerivam Vieira de Oliveira, José Almir Cardoso Ribeiro, Odilon Menezes de Souza e
Pedro Ivo Santos Fontes. 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 16ª 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, sendo informado que não havia matéria no expediente, 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 Almir que cumprimentou a todos os presentes, o mesmo ressaltou as
dificuldades que a gestão enfrenta no tocante as estradas, especificando que todas as estradas
do município encontram-se em calamidade e a gestão está recuperando, porem leva tempo.
Falou ainda que estão com problemas com a licitação da iluminação pública e que por isso as
recuperações do setor de iluminação ainda não foram resolvidas, mas ressaltou que esse
problema está sendo resolvido e logo os trabalhos no setor de iluminação serão solucionados.
Ato continuo, a vereadora Nerivam cumprimentou a todos os presentes, disse que a SMS
mandou um convite para participar do comitê gestor de enfrentamento a COVID, disse que há
uma grande preocupação e todos estão tentando fazer sua parte, isso que fechar comercio é uma
das medidas que se deve tomar, porque alguns comerciantes atendem sem mascaras e alguns
clientes não usam mascaras, então o problema está na população está não tem consciência,
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disse que o problema é grave e as pessoas ainda continuam não usando as mascaras. Disse já
solicitou que algumas modificações fossem feitas nos boletins informativos de vacinação e
dados dos infectados, disse que caso seja trabalhoso faça um boletim uma vez na semana com
todas as informações ocorridas na semana. Agradeceu e encerrou sua fala. Com a palavra o
vereador Nascimento disse que concorda que uma vez na semana a secretaria de saúde faça um
boletim geral na segunda feira para informar a todos os cidadãos tudo que aconteceu na
semana. Com a palavra o vereador Pedro Ivo cumprimentou a todos os presentes, iniciou sua
fala voltada ao departamento de limpeza publica e percebeu que na ciclovia houve limpeza
porem depois da casa grande acumulara o lixo e não recolheram e os moradores estão
reclamando, solicitou que isso seja feito o quanto antes. Outra situação em relação a
infraestrutura, solicitou melhorias no calçamento do povoado caruaru principalmente em alguns
trechos que estão intransitáveis. Solicitou também a recuperação do calçamento em frente ao
colégio do povoado Bonfim. Agradeceu e encerrou a palavra. Com a palavra o vereador Almir
pediu a parte ao vereador Pedro Ivo e disse que não esteve presente na reunião que a vereadora
participou porque sua esposa está suspeita de COVID e por isso está em monitoramento e por
isso por prudência não participar, disse que graças a deus ninguém tem nenhum sintomas
graves, mas estão cumprindo a quarentena. Disse que concorda com o vereador no critério de
pavimentação dos calçamentos. Ato continuo, o vereador Lourival cumprimentou a todos os
presentes, disse que na comunidade Araçás foi contemplada com o mutirão da limpeza e
agradeceu ao gestor pelo trabalho que foi feito. Disse que foi informado que a próxima
comunidade a ser contemplada é o povoado Tabua e fica muito alegre. Disse que infelizmente
não pôde participar da reunião sobre a COVID, disse que sabe da importância da reunião,
porem sabe que foi bem representado. Em relação as estradas sabe que tem muita coisa que
precisa ser feito, sabe das varias estradas que precisam ser recuperadas com urgência, mais as
coisas estão andando. Disse que sabe que o processo licitatório da iluminação publica está
atrasada e isso é ruim. Disse que os trabalhos estão andando um pouco devagar mais com
muita boa vontade e responsabilidade. Não havendo oradores inscritos o Senhor Presidente
passa para a ORDEM DO DIA, o senhor presidente submeteu em terceira votação e redação
final o Projeto de Lei de n° 578 de 15 de abril de 2021, de autoria do Poder Executivo
Municipal, que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de
2022 e dá outras providências” e solicitou dos vereadores presentes que fossem favoráveis
AV. Nossa Senhora de Fátima, s/n centro/ CEP: 48415-000 - Fátima-BA/ CNPJ 16. 298.978/0001-11/ Tel.: (75) 3658-2479 -3
e-mail: camarafatima.secretaria@gmail.com – http:// www.camara.fatima.ba.io.org.br/

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XTXHK6JNV8OIEI5BUVKXZQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
28 de Junho de 2021
6 - Ano - Nº 450

Fátima

Poder Legislativo
Câmara Municipal de Fátima
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 14 de junho de 2021.

_____________________________________________________________
JOSÉ NASCIMENTO BRITO - Presidente
_____________________________________________________________
JOSÉ ALMIR CARDOSO RIBEIRO – Vice Presidente
_______________________________________________________________
SÓCRATES DE JESUS SANTOS – 1º Secretário
_____________________________________________________________
ODILON MENEZES DE SOUZA – 2º Secretário
______________________________________________________________
JOSÉ ADAILTON SANTOS ANDRADE – Vereador
______________________________________________________________
ARNÓBIO OLIVEIRA DOS SANTOS – Vereador
______________________________________________________________
JOSÉ RODRIGO BATISTA SANTANA – Vereador
_______________________________________________________________
JOSÉ UILSON BATISTA REIS – Vereador
_____________________________________________________________
LOURIVAL SANTANA DOS SANTOS - Vereador
_______________________________________________________________
MARIA NERIVAM VIEIRA DE OLIVEIRA - Vereadora
_______________________________________________________________
PEDRO IVO FONTES DOS SANTOS - Vereador
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Ata da 18ª Sessão Ordinária do 1º Período Ordinário da 10ª
Legislatura em 21 de junho 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 Rodrigo Batista Santana - Vereador
7. José Uilson Batista Reis – Vereador
8. Lourival Santana dos Santos – Vereador
9. Maria Nerivam Vieira de Oliveira – Vereadora

Matérias apresentadas
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Ata da Décima Oitava Sessão Ordinária do Primeiro Período Ordinário da 10ª Legislatura da
Câmara Municipal de Fátima Bahia realizada vinte e um dias do mês de junho 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 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 Rodrigo Batista Santana, Arnóbio Oliveira
dos Santos, Lourival Santana dos Santos, Maria Nerivam Vieira de Oliveira e José Almir
Cardoso Ribeiro. Sendo informada a ausência dos senhores vereadores José Adailton Santos
Andrade e Pedro Ivo Santos Fontes. 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 17ª 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, não contendo matéria no expediente o
senhor presidente questionou ao 1º Secretário se havia oradores inscritos, sendo informado pelo
1º Secretário que não 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 Rodrigo que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes,
disse que soube de duas informações que lhe deixou muito alegre, uma é que a vacina está
avançando no município e que as pessoas com 52 anos estará sendo vacinada e que agora a
vacina será pela idade, então a cada dia a vacina avança no nosso município. Disse que a outra
noticia é que as distribuições dos kits da merenda escolar já estão sendo distribuídos para os
alunos e isso é muito bom, pois muitas famílias passam por necessidades e esse kit irá ajudar,
disse que alem desse kit Ricardo Maia conseguiu 1380 cestas básicas para o nosso município o
que irá ajudar muito as famílias fatimenses que passam por necessidades. Disse que é uma luta
constante que o povo brasileiro passa. Ressaltou que é de grande importância a realização das
sessões virtuais porque todos precisam se proteger, parabenizou o presidente Nascimento por
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essa iniciativa e pelo inicio da reforma na Câmara Municipal. Com a palavra o vereador
Lourival cumprimentou a todos, disse que a fala do vereador Rodrigo é muito importante no
que diz respeito a vacinação, disse que todos os envolvidos no setor de saúde estão de parabéns
porque percebe como todos estão empenhados para que tudo dê certo e a vacina chegue a
todos. No uso da palavra o Senhor Presidente Nascimento, agradeceu os elogios do vereador
Rodrigo no tocante a sua gestão, falou ainda que mesmo sendo vereador da situação precisam
continuar os trabalhos de fiscalização. Ato continuo, o vereador Odilon cumprimentou a todos
os presentes, disse que está muito alegre porque os kits de alimentação já estão sendo entregues
aos alunos da rede pública municipal e isso é de fundamental importância para ajudar as
famílias dessas crianças e adolescentes. Falou ainda sobre a situação de algumas estradas
municipais que se encontram em péssimo estado, entre elas a estrada de Candeal que está
intransitável. Disse que sexta feira recebeu uma ligação do deputado José Nunes que afirmou
que foi liberado 6 mil metros de calçamento e uma emenda com verba de 300 mil destinada a
saúde, além de uma ambulância. Ressaltou que é compromisso do deputado está enviando
emendas que beneficie a população fatimense. Ato continuo, a vereadora Maria Nerivam
cumprimentou a todos os presentes, manifestou mensagem de pesar a família de João Adelmo
que faleceu pela COVID 19, falou que esse final de semana o Brasil bateu a marca de 500 mil
mortes pela covid 19 e isso é muito triste. Disse que no município já está vacinando as pessoas
acima de 52 anos, afirmou que sua vacina foi agendada para hoje e ficou muito feliz em poder
ser vacinada e junto a ela tinha varias pessoas sendo vacinada na mesma faixa etária. Falou
ainda sobre as reuniões do comitê de combate a covid e afirmou que se faz necessário que os
vereadores participem para ficar por dentro das ações que estão sendo desenvolvidas no
município. Falou que é triste presenciar ainda muitas pessoas sem mascaras mesmo com a
quantidade de mortes no Brasil e no mundo. Disse que é fundamental que a SMS continue
trabalhando e melhorando constantemente as ações. Afirmou que é injusto as pessoas que tem
comorbidades e que no período que ia se vacinar estavam com covid e foi remarcado e agora
não pode mais se vacinar porque o plano mudou. Com a palavra o vereador Odilon agradeceu
a Deus por seu amigo Valdemir da Lagoa Dourada recebeu alta depois de um mês intubado
devido a covid e isso é uma situação de muita alegria. Disse que essa doença é muito grave e as
pessoas precisam se cuidar. Ato continuo, o vereador Arnóbio cumprimentou a todos os
presentes, disse que ontem iniciou os trabalhos na estrada da comunidade Jurema , disse que
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não foi feito todo o trabalho, mas já melhorou muito a situação da estrada e por isso
parabenizou a gestão. Solicitou que o gestor envie um cronograma para Casa Legislativa
informando o cronograma de recuperação das estradas. Solicitou ainda que o gestor realize a
recuperação da caçamba que foi deteriorada pela gestão passada como também da patrol,
afirmou que esses concertos irá beneficiar bastante o município. Solicitou ainda que a SMS
viabilize um ponto satélite do PSF na comunidade de Jurema porque o PSF Bonfim se localiza
muito distante da comunidade. Agradeceu a Secretário Estadual de Saúde da Bahia o senhor
Fabio pela nova conduta na vacinação que agora é por idade. Afirmou que outra situação
importante que precisa ser informada é que as folhas para realizar o pagamento referente ao
mês de dezembro de 2020 já está com o juiz para autorizar o pagamento. Disse que o São João
está ai e é ideal que as pessoas não aglomerem e assim essa doença não se propague piorando a
pandemia e afirmou que se todos se cuidarem logo poderão realizar os festejos. Com a palavra
o vereador Rodrigo disse que o requerimento do vereador Arnóbio é de grande valia, porem o
prefeito já tem seu plano, mas agora creio que está sendo feito apenas os de urgência, esse
plano deve ser enviado numa situação não emergencial. Com a palavra o vereador Arnóbio
disse que eles podem enviar mesmo sendo o de urgência. Com a palavra o vereador Almir
cumprimentou a todos os presentes, disse que graças a Deus a vacina está começando a andar e
as noticias estão sendo boas. Parabenizou a SMS pelo esforço coletivo que vem desenvolvendo
para melhorar a condição de saúde do povo fatimense. Se solidarizou com as famílias que
perderam seus entes queridos para covid 19. Parabenizou o esforço que o gestor está tendo para
desenvolver um plano governamental que beneficie a população. Parabenizou o deputado José
Nunes pelas emendas direcionadas a nossa cidade, parabenizou a Deputada Fátima pelo
trabalho desenvolvido por nossa cidade. Disse que o prefeito não permitirá que nenhuma
emenda retorne e que irá utilizar todos para seus devidos fins. Disse que espera que outras
emendas cheguem para que o nosso município se desenvolva cada vez mais. Parabenizou o
trabalho do gestor na recuperação das estradas e afirmou que estão trabalhando de domingo a
domingo. Parabenizou ainda o trabalho de limpeza realizado no povoado Tabua e isso deixa a
população muito alegre porque sabe que a gestão tem se preocupado com a população
fatimense. Disse que concorda com o vereador Arnóbio para que seja enviado cronograma das
estradas que estarão sendo recuperadas para que tanto a população quanto os vereadores fiquem
informados. Agradeceu a gestão por todo empenho. No uso da palavra o Senhor Presidente
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Nascimento disse que existe muitos problemas no município que precisam ser resolvidos, entre
eles o calçamento do Caruaru e Bananeira que está bem deteriorado. Parabenizou o gestor pela
limpeza realizado na Tabua e afirmou que ficou muito bonito e ressaltou que limpeza é saúde,
disse que o povoado Tabua será contemplada com 3 mil metros de calçamento e isso melhorará
muito a pavimentação. Falou ainda que o campo do povoado Tabua está sendo resolvido e o
mesmo se tornará publico. Falou ainda que as estradas estão sendo recuperadas pelos pontos
críticos, porem precisam de um planejamento da recuperação completa das estradas municipais.
Disse que são prioridades para população: saúde, educação e recuperação das estradas para que
a população melhore sua vida. Com a palavra o vereador Odilon disse que é louvável que o
gestor envie um cronograma de recuperação das estradas para que a população fique ciente de
quando será beneficiada. No uso da palavra o Senhor Presidente Nascimento disse que
gostaria de esclarecer o requerimento do vereador Arnóbio, disse que antes os requerimentos
não poderiam ser feito de forma verbal, mas que abrirá essa exceção. Não havendo oradores
inscritos o Senhor Presidente passa para a ORDEM DO DIA, submeto em única discussão e
votação o Requerimento Nº02 de autoria do vereador Arnóbio Oliveira dos Santos, e solicitou
que os vereadores presentes que fossem favoráveis que erguessem com a mão, sendo aprovado
por unanimidade. Não havendo nada mais 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 21 de junho de 2021.

_____________________________________________________________
JOSÉ NASCIMENTO BRITO - Presidente
_____________________________________________________________
JOSÉ ALMIR CARDOSO RIBEIRO – Vice-Presidente
_______________________________________________________________
SÓCRATES DE JESUS SANTOS – 1º Secretário
_______________________________________________________________
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