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Ata da Vigésima Sessão Ordinária do Primeiro Período Ordinário da 10ª Legislatura da Câmara
Municipal de Fátima Bahia realizada cinco dias do mês de julho 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 Vigésima
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, José Almir Cardoso Ribeiro, José Adailton Santos
Andrade, Sócrates de Jesus Santos, 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 19ª 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 o Primeiro Secretário procedesse à leitura do
EXPEDIENTE, contendo a seguinte matéria: Projeto de Lei de Nº 575 de 31 de março de
2021 de autoria do Executivo Municipal, que “Institui o Plano Plurianual – PPA para o
quadriênio 2022 a 2025, e dá outras providências”; Requerimento Nº 04 de autoria do
vereador Lourival Santana dos Santos; Ofício de nº 01/2021 do CMAS. Em seguida, 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 Adailton que iniciou sua fala cumprimentando a todos os
presentes, falou sobre a iluminação pública do município, que a população está reclamando
porque o trabalho é iniciado e não termina, disse que essa critica vem da população da
comunidade do Araçás, então o interessante é iniciar o trabalho e terminar para não gerar
confusão e por isso procurou o prefeito para saber qual o motivo de não terem terminado o
trabalho, porém não o encontrou, ressaltou que é de fundamental importância concluir o serviço
quando iniciar. No uso da palavra o senhor Presidente franqueou a palavra a Lucas Borges
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Presidente do CMAS, que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, disse que seu
objetivo é deixar o Legislativo a par sobre a 10ª Conferencia Municipal da Assistência Social
que irá tratar sobre as melhorias nas políticas publicas do município de Fátima, disse que a data
está prevista para os dias 26 e 27 de agosto, porém antes tem as pré conferencias que iniciarão
no dia oito de julho, disse que devido a pandemia as discussões serão adequadas ao cenário
atual, porém com participação popular, disse que as pré conferências acontecerão a partir do dia
oito de julho em povoados como Capim Duro e especificou os demais povoados aonde
acontecerão, que terão suas representações religiosas, culturais e sociais, falou dos eixos que irá
tratar nas pré conferências e que levarão os problemas e sugestões para conferência principal
para formular políticas públicas que resolvam as problemáticas encontradas no município.
Disse que o objetivo de sua fala era justamente deixar o Legislativo informado e convidá-los
para participar da 10ª Conferência Municipal. Agradeceu e encerrou sua fala. Ato contínuo, o
senhor Presidente, disse que é um prazer receber a equipe e em seguida franqueou a palavra a
Secretária Municipal de Assistência Social Jussara, iniciou sua fala cumprimentando a todos
os presentes, disse que Lucas já trouxe o panorama de desafios que enfrentam para realizar a
10ª Conferência Municipal devido a pandemia, disse que as pré conferencias serão realizadas
na zona rural de forma presencial e com o público reduzido devido os problemas com internet,
ressaltou que todos os protocolos de proteção da OMS. Ressaltou a importância da Conferência
como meio viável para formulação e melhora das políticas públicas da Assistência Social.
Solicitou parceria do Legislativo para que venha a somar, especificou o tema da Conferência
que irá tratar dos direitos da população. Agradeceu e encerrou sua fala. No uso da palavra o
senhor Presidente parabenizou a Secretaria de Assistência Social pelo empenho e dedicação
em realizar a Conferência, pois é um momento muito importante para formulação das políticas
públicas para população. Com a palavra o vereador Odilon questionou qual data será a pré
Conferência no povoado Capim Duro. Com a palavra a Secretária Jussara disse que no
povoado Capim Duro será no dia oito de julho, disse que já comunicou ao Agente Comunitário
de Saúde da região para informar a população da área, lembrando que o público será reduzido.
Com a palavra a vereadora Nerivam cumprimentou a todos os presentes, disse a todos da
importância da Conferência Municipal da Assistência Social e das Pré Conferências para
formulação das políticas públicas, principalmente em um momento tão importante como esse
que vivemos de calamidade pública. Ressaltou que é fundamental importância o trabalho da
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SMAS e de grande importância que a população conheça seus direitos. Disse que é
fundamental que nas pré conferencia explique cada programa e como funciona principalmente
o Programa Bolsa Família, porque existe muitas duvidas sobre quem pode participar dos
mesmos. Disse que sempre o Legislativo foi parceiro da gestão e se colocou a disposição da
SMAS, disse que gostaria de receber a agenda das pré conferência para saber qual dia poderá
participar. Parabenizou a SMAS por ter Lucas como Presidente do CMAS, pois é muito
competente. Falou ainda sobre a importância de esclarecimentos com os benefícios de cesta
básicas e demais benefício fornecido pela SMAS encerrou sua fala se colocando a disposição.
Ato continuo, o senhor Presidente franqueou a palavra ao vereador Lourival que iniciou sua
fala cumprimentando a todos os presentes, parabenizou a senhora SMAS Jussara pela iniciativa
de realizar a 10ª Conferencia Municipal de Assistência Social que é de fundamental
importância para formulação das políticas públicas para o município de Fátima, se colocou a
disposição para contribuir na construção de idéias para construção das políticas públicas. Outro
ponto que o vereador falou foi sobre as situações das estradas que está em péssimas condições
devido às chuvas que chegou para alegrar a vida do agricultor, mas que deteriora as estradas e
isso é um problema que deve ser melhorado, citando as estradas que liga o povoado Araçás ao
povoado Bonfim e Gruê. Ressaltou que irá participar das pré Conferências para contribuir junto
a gestão. Ressaltou que os ACS são grande aliados na disseminação da informação para
população e ajuda na criação das políticas publicas. Com a palavra o vereador José Rodrigo
cumprimentou a todos os presentes, falou que o CMAS está muito bem representado por Lucas
que é uma pessoa muito competente e que gosta de gente, disse que agradece o convite em
participar da Conferência, pois é de fundamental importância para o desenvolvimento do
município. Ressaltou para SMSA Jussara sua preocupação com a população mais necessitada,
pois devido à pandemia muitos passam necessidades. Disse que está muito feliz com a
inauguração da Policlínica em Ribeira do Pombal que será inaugurada na sexta feira dia 09 de
julho, disse que essa policlínica será fundamental para a população fatimense para realização de
consultas com especialistas e realização de exames mais complexos. Disse que o consórcio da
saúde irá beneficiar a população fatimense e a região com atendimentos feitos antes em
Salvador e agora serão disponibilizados em um local mais próximo. Informou ainda que foi
reinfectado pela Covid 19, mas que graças a Deus já está fora de perigo. Com a palavra o
vereador Odilon cumprimentou a todos os presentes, disse a equipe da SMAS que estará
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presente na Conferência Municipal de Assistência Social para ajudar no que for preciso. O
vereador ressaltou ainda sobre a necessidade de recuperação das estradas municipais, disse que
fez filmagem de algumas estradas como Jurubeba e irá enviar para o Secretário responsável.
Falou ainda que Zé Candido, responsável pela manutenção da iluminação pública municipal,
foi em sua residência para falar os pontos que serão recuperados, o que é muito bom porque a
iluminação pública, assim como as estradas estão necessitando de recuperação. Com a palavra
o vereador Almir cumprimentou a todos os presentes, se colocou a disposição da SMAS para
ajudar no que for preciso na formulação das políticas públicas que serão formuladas na
Conferência Municipal de Assistência Social e solicitou o cronograma da Conferência para que
todos se programem e possam participar das mesmas. Com a palavra o vereador Uilson
cumprimentou a todos os presentes, ressaltou a fala do vereador Rodrigo no tocante a pandemia
e que é muito preocupante mesmo toda essa situação de calamidade, disse que na Bahia graças
a Deus caiu as internações em 70% das pessoas acima de 60 anos e isso é fruto da vacinação
que é a única solução para combater a doença, por isso ressaltou a importância dos que não se
vacinaram e estão dentro da faixa etária se vacinar. Falou ainda que viu a publicação no diário
oficial da união que o Município de Fátima foi contemplado com 300 mil reais com uma
emenda parlamentar para ser usado na saúde e que a saúde receberá mensalmente 2 mil reais
para a informatização e isso é fruto de um bom trabalho da equipe de saúde e do gestor,
parabenizou o vereador Odilon por conseguir emendas destinadas ao município através dos
Deputados que o vereador apoiou. Com a palavra o vereador Odilon agradeceu ao Deputado
José Nunes pelo direcionamento da emenda e disse que irá chegar mais benefícios. Com a
palavra o vereador Uilson disse que são benefícios importantes para o município e que esses
diálogos são fundamentais para essas aquisições, agradeceu ao governo do estado por sempre
disponibilizar benefícios ao município. O vereador Uilson disse que não precisa ser rotulado
em um grupo partidário, pois o seu partido é lutar pelos benefícios para população fatimense e
está a disposição para ajudar a gestão no que for preciso, pois foi eleito pela quarta vez pelo
povo para lutar pela população. Disse que a população precisa ser bem representada, agradeceu
ao presidente e a todos os colegas vereadores por trabalharem em beneficio do povo. No uso da
palavra o senhor Presidente disse que realmente o nosso município é carente e precisa de
todas as contribuições. Com a palavra o vereador Sócrates iniciou sua fala cumprimentando a
todos os presentes, ratificou a importância da Conferencia Municipal de Assistência Social para
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a formulação das políticas públicas a serem desenvolvidas no município. Parabenizou o
vereador Odilon e Nascimento pela aquisição das emendas por meio do Deputado José Nunes,
disse que todos os vereadores devem buscar benefícios junto aos Deputados e que está
conversando com o Deputado Vando para conseguir emendas destinadas ao município também.
Em seguida o senhor Presidente franqueou a palavra a SMAS Jussara falou sobre uma
situação que deve ser ressaltada, disse que os funcionários do SUAS deveriam entrar no
calendário de vacinação pois estão na linha de frente realizando as visitas, falou que houve uma
paralisação para conseguirem se vacinar e não conseguiram infelizmente. Respondendo
algumas questões sobre as vinculações ao cadastro único e disse que o eixo IV da conferência
irá tratar sobre os programas disponibilizados pela SMAS e quem tem direito aos benefícios.
Disse que irá enviar o cronograma para Secretaria da Câmara Municipal de Fátima para que os
vereadores tenham acesso e possam escolher quando participar. Falou ainda sobre o BPC e que
o CRAS tem dois Assistentes Sociais para tratar sobre essa situação e estão atentos para que
não aconteça cancelamentos desse beneficio. Ressaltou que essas informações serão tratadas no
eixo IV. Agradeceu aos elogios feitos a sua equipe, disse que gestão deve ser olhada de dentro
para fora e sempre estar fazendo autocríticas para sempre melhorar. Falou sobre as lutas na
gestão Lourival e do aprendizado. Falou ainda sobre a composição das equipes dos programas
que faz parte da SMAS. Agradeceu a oportunidade fornecida pelo Presidente da Câmara. No
uso da palavra o senhor Presidente agradeceu pela participação da Secretaria Jussara e de
Lucas, disse que sempre que preciso irá convidar a Secretária para tratar sobre assuntos
referentes às pastas. Ato contínuo, Lucas Borges, Presidente do CMAS, agradeceu a
oportunidade fornecida e não esperava algo diferente do Legislativo, disse que uma gestão para
ter sucesso é preciso ter união e estarão enviando o cronograma das pré Conferência e da
Conferência para os nobres vereadores e ressaltou que o CMAS estará disponível e se coloca a
disposição para o que for preciso. No uso da palavra o senhor Presidente ressaltou que a Casa
Legislativa é parceira da gestão e está a disposição para ajudar sempre. Não havendo mais
oradores inscritos o Senhor Presidente passa para a ORDEM DO DIA, o senhor Presidente
Encaminhou as Comissões Permanentes o Projeto de Lei de Nº 575 de 31 de março de
2021 de autoria do Executivo Municipal, que “Institui o Plano Plurianual – PPA para o
quadriênio 2022 a 2025, e dá outras providências”. Em seguida, submeteu em única
discussão e votação o Requerimento Nº 04 de autoria do vereador Lourival Santana dos
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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 05 de julho de 2021.

_____________________________________________________________
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 SANTOS ANDRADE – Vereador
______________________________________________________________
JOSÉ RODRIGO BATISTA SANTANA – Vereador
_______________________________________________________________
JOSÉ UILSON BATISTA REIS – Vereador
_____________________________________________________________
LOURIVAL SANTANA DOS SANTOS - Vereador
_______________________________________________________________
MARIA NERIVAM VIEIRA DE OLIVEIRA – Vereadora
______________________________________________________________
PEDRO IVO SANTOS FONTES – Vereador
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