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Ata da 1ª Sessão Ordinária do 1º Período Ordinário da 10ª
Legislatura em 02 de Fevereiro de 2022.
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. José Adailton Santos Andrade - Vereador
6. José Uilson Batista Reis – Vereador
7. Maria Nerivam Vieira de Oliveira – Vereador
8. Pedro Ivo Santos Fontes - Vereador
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Ata da Primeira Sessão Ordinária do Primeiro Período Ordinário da 10ª Legislatura da Câmara
Municipal de Fátima Bahia realizada aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
vinte e dois (2022), 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
Primeiro Sessão Ordinária do Primeiro Período Ordinário do ano de 2022, Sob a
Presidência do Sr. Vereador José Nascimento Brito, secretariado pelos senhores Vereadores
Sócrates de Jesus Santos Primeiro Secretário e Odilon Menezes de Souza Segundo Secretário.
À hora regimental pelo livro de presença verificou-se o comparecimento dos vereadores: José
Nascimento Brito, José Uilson Batista Reis, Maria Nerivam Vieira de Oliveira, José Almir
Cardoso Ribeiro, Odilon Menezes de Souza, José Adailton Santos Andrade, Sócrates de Jesus
Santos e Pedro Ivo Santos Fontes. Sendo notificada a ausência do senhores vereadores Lourival
Santana dos Santos, José Rodrigo Batista Santana e Arnóbio Oliveira dos Santos. Procedida à
chamada pelo 1º Secretário e havendo quórum legal, o senhor Presidente declarou, em nome de
Deus, abertos os trabalhos. Em seguida solicitou que o Primeiro Secretário procedesse à leitura
do EXPEDIENTE, contendo a seguinte matéria: Relatório das Atividades Legislativas
referente ao ano de 2021 da Câmara Municipal de Fátima-BA e Decreto 033 de 01 de
fevereiro de 2022 de autoria do Executivo Municipal. 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, agradeceu a Deus por iniciar mais um período legislativo,
ressaltou os trabalhos desenvolvidos pelos legisladores no ano de 2021, falou sobre as
aquisições que a Mesa Diretora da Casa Legislativa alcançou durante o ano de 2021, explanou
o planejamento da Mesa Diretora para o ano de 2022. Em seguida, franqueou a palavra para
Secretária Municipal de Assistência Social, a senhora Maria Jussara que iniciou sua fala
cumprimentando a todos os presentes, falou que entregou na Secretaria da Casa Legislativa um
Relatório Situacional e de Gestão 2021 da Secretaria Municipal da Assistência Social de
Fátima – Bahia, assim como entregou e explanou sobre o Relatório da 1ª Copa Rural: aquisição
de alimentos para concessão do beneficio eventual. Enfatizou que foram beneficiadas com as
Cestas Básicas arrecadadas pela Copa Rural 119 famílias, agradeceu e encerrou sua fala. Em
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seguida, a palavra foi franqueada a Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, a senhora
Romilda, que iniciou sua fala agradecendo o convite, em seguida explanou algumas conquistas
que foram alcançadas pelos servidores públicos no ano de 2021 e inicio do ano de 2022. Por
essas conquistas agradeceu ao gestor municipal por ter um bom diálogo e por entender os
direitos dos servidores e cumprir a lei assegurando o que é direito do servidor. O senhor
Presidente parabenizou o trabalho realizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos e afirmou
que com dialogo as conquistas acontecem, em tempo parabenizou também ao prefeito pela boa
administração que vem desempenhando. Ato contínuo, o senhor Presidente franqueou a palavra
ao vereador José Adailton que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, agradeceu
ao Deputado Roberto Carlos que disponibilizou um Kit Odontológico para o município e
ressaltou que esse irá beneficiar a população fatimense. Disse a Secretária Municipal de
Assistência Social que irão procurar um meio que tanto os esportistas quanto os beneficiários
sociais saiam ganhando, e quando forem realizar o estudo da lei farão um estudo com ambas as
partes. Parabenizou o prefeito e o Secretário Municipal de Esporte pelo incentivo que vem
fornecendo ao esporte fatimense, desejou que esse ano que se inicia seja mais proveitoso que o
ano de 2021. Agradeceu a todos e encerrou sua fala. Ato contínuo, o senhor Presidente
franqueou a palavra ao vereador José Uilson, que iniciou sua fala cumprimentando a todos os
presentes, registrou com satisfação a realização da obra de pavimentação com asfalto que
beneficiou as pessoas da Avenida Nossa Senhora de Fátima dando dignidade a essas pessoas.
Disse que é motivo de alegria essa conquista. Falou ainda do inicio da obra da Escola em tempo
integral. Ressaltou que a gestão tem muito o que comemorar em 1 ano de gestão e tem certeza
que a gestão do prefeito Fábio será responsável. Falou sobre a importância de uma boa gestão
citando o caso do Presidente Lula e é esse exemplo que devem seguir para melhoria das
Políticas Públicas. Ressaltou que a Casa Legislativa irá apoiar a gestão em todas as ações que
venham beneficiar a população. Citou ainda algumas ruas que são prioridades para realização
de obras na pavimentação. Disse que é um desejo da Casa Legislativa juntamente com a
Prefeitura a realização de um Projeto de Lei que determine a questão do perímetro urbano, visto
que é uma política pública muito importante para realização de algumas políticas públicas
como aquisição de minha casa minha vida. Falou ainda sobre a importância do Portal na
entrada da cidade e na entrada dos povoados do município e frisou sobre a importância da
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iluminação pública do Cemitério Municipal. Agradeceu pela oportunidade e encerrou sua fala.
Ato contínuo, o senhor Presidente franqueou a palavra ao vereador Odilon Menezes que iniciou
sua fala cumprimentando a todos os presentes, disse que o ano de 2021 foi um ano difícil
porque além da pandemia o município estava em situação critica devido a gestão da legislatura
anterior, porém mesmo assim foi observado o empenho do gestor municipal para conquistar
melhorias para o beneficio da população fatimense. Agradeceu a pavimentação feita na rede de
esgoto do povoado Capim Duro. Falou sobre a boa vontade da gestão na recuperação das
estradas e ressaltou os benefícios para o município de Fátima conquistados juntamente com o
Deputado José Nunes, disse que o ano de 2022 chegará mais emendas que beneficiará a
população. Parabenizou o prefeito Fábio e as Secretarias Municipais pelo empenho em
desenvolver uma assistência a população de qualidade. Ato contínuo, o senhor Presidente
franqueou a palavra a vereadora Maria Nerivam que iniciou sua fala cumprimentando a todos
os presentes, disse ser um prazer retornar as atividades legislativas no ano de 2022, parabenizou
a gestão pelas conquistas alcançadas. Em seguida, falou das preocupações, entre as principais o
aumento no índice de casos de covid 19, disse que percebem que na virada de ano pensaram
que esse vírus seria extinto e isso foi por água abaixo, infelizmente hoje vêem algo assustador,
falou do alto contagio dessa nova variante. Disse ser um grande desafio para a gestão enfrentar
essa nova onda. Disse que as portas estão se fechamento para as pessoas que não se vacinaram
e que é preciso que as pessoas se vacinem. Falou do mal exemplo do Presidente Jair Bolsonaro
em relação a pandemia e a gestão federal. Falou ainda que é interessante a Secretaria Municipal
de Educação divulgar o calendário das aulas letivas. Falou ainda que é importante fechar as
portas dos órgãos públicos para aquelas pessoas que não se vacinaram para que as pessoas
tenham a obrigação a se vacinar em razão da a gravidade da doença. Falou ainda da
importância do recadastramento imobiliário para o município. Ato contínuo, o senhor
Presidente franqueou a palavra ao vereador Sócrates de Jesus Santos que iniciou sua fala
cumprimentando a todos os presentes, lembrou do ano difícil que foi 2021 em relação à gestão
municipal ter encontrado a prefeitura desorganizada e mesmo assim, a gestão atual conseguiu
muitas conquistas, solicitou que fosse instalado quebra-molas nessa obra de pavimentação com
asfalto na Avenida Nossa Senhora de Fátima que está sendo concluída para evitar acidentes.
Falou ainda que toda e qualquer discussão que haja em torno da lei que cobra alimentos na
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entrada dos campeonatos esportivos que seja enviado oficio para as partes interessadas para que
após discussão as possíveis alterações agradem a todos. Parabenizou a gestão por incentivar e
apoiar o esporte no município. Solicitou mais incentivo ao esporte para os adolescentes. Falou
das conquistas dos servidores públicos nessa gestão e por isso parabenizou ao gestor e ao
Sindicato dos Servidores Públicos pelo empenho. Agradeceu e encerrou sua fala. Ato contínuo,
o senhor Presidente franqueou a palavra ao Vereador José Almir que iniciou sua fala
cumprimentando a todos os presentes, agradeceu ao gestor Fabio Reis por sempre se fazer
presente nas Sessões de abertura dos trabalhos legislativos e ressaltou a importância, falou que
concorda com a solicitação do vereador Sócrates no tocante a construção dos quebra-molas
nessa obra que está sendo concluída para evitar acidentes de transito. Disse que tem muitas
políticas públicas a serem alcançadas, mas acredita que com responsabilidade e
comprometimento a gestão alcance a realização de grande parte. Agradeceu e encerrou sua fala.
No uso da palavra o senhor Presidente cumprimentou a todos os presentes, falou da
pavimentação com cascalho da rua atrás da Rua do São Paulo Velho e isso melhorou bastante o
acesso, assim como a pavimentação com cascalho do Povoado Bananeira inclusive a rua que dá
acesso ao povoado Formigueiro que quando chovia prejudicava os moradores porque a água
entrava nas casas. Ressaltou ainda que a estrada que liga o povoado Cantos ao povoado
Formigueiro está sendo pavimentado com cascalho, disse que a estrada que do povoado
Caruaru também será recuperada. Lembrou, que são varias as obras que estão sendo realizadas
na área de infraestrutura e isso é muito importante, ressaltou que o gestor municipal precisa
observar com mais carinho a Rua professor Chico Fabrício. Ato continuo, o senhor Presidente
franqueou a palavra ao Prefeito Municipal Fábio José que iniciou sua fala cumprimentando a
todos os presentes, disse ser uma grande satisfação está presente nas sessões legislativas e
afirmou se sentir em casa na Casa Legislativa por que foi nela que iniciou sua vida na política e
respeita muito cada vereador (a) porque sabe do trabalho árduo dos legisladores. Ressaltou que
o ano de 2021 foi de muito trabalho e desafios, porém ressaltou que foi dedicada muitas ações e
empenho para alcançar cada obstáculo, afirmou que não foram todos que conseguiram resolver,
mas muitos foram e os problemas que não conseguiram resolver no ano que se passou a gestão
continuará tentando resolver nesse ano que se inicia. Falou do respeito que existe entre gestão
e sindicato dos servidores públicos e que o dialogo é o carro chefe para se chegar aos consensos
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em comum e foi assim e continuará sendo assim. Falou dos direitos dos servidores que foi
respeitado por essa gestão que não foi cumprida por gestões anteriores. Falou que pagou o piso
do magistério conforme lei e que a gestão sempre fará o que estiver a seu alcance para cumprir
com todos os deveres e garantir todos os direitos dos servidores públicos. Ressaltou que este
ano de 2022 será ainda melhor, porque o município já está sendo colocado em ordem, será um
ano de realização de algumas obras o que fará o município se desenvolver mais porque irá gerar
emprego aos munícipes. Citou cada obra que será realizada no ano de 2022. Agradeceu aos
Deputados que enviaram emendas ao município e dessa forma beneficia a gestão e a população
fatimense. Falou do aumento de casos da Covid 19 a nível de Brasil e por isso já saiu Decreto
restringindo alguns atividades que causem aglomeração para evitar o aumento do vírus no
município, além de ala separada na maternidade para atender pacientes sintomáticos, bem como
o avanço da vacinação no município. falou ainda que já está havendo todo o processo de
recadastramento e após isso irão identificar cada rua. Disse que em relação ao inicio das aulas
está prevista para 7 de março de 2022 e que só não acontecerá se acontecer algo muito grave
que impeça o retorno das aulas presenciais que já estão paradas há 2 anos. Disse que irá se
atentar as solicitações dos nobres vereadores porque sabe que são solicitações que irão
beneficiara a população. Agradeceu a oportunidade e se colocou a disposição de todos. Não
havendo oradores inscritos o Senhor Presidente passa para a ORDEM DO DIA, 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 02 de
fevereiro de 2022.

_______________________________________________________________
JOSÉ NASCIMENTO BRITO - Presidente
_______________________________________________________________
JOSÉ ALMIR CARDOSO RIEIRO – Vice-Presidente
_______________________________________________________________
SÓCRATES DE JESUS SANTOS – 1º Secretário
_______________________________________________________________
ODILON MENEZES DE SOUZA – 2º Secretário
AV. Nossa Senhora de Fátima, s/n centro/ CEP: 48415-000 - Fátima-BA/ CNPJ 16. 298.978/0001-11/ Tel.: (75) 3658-2479 - 6
e-mail: camarafatima.secretaria@gmail.com – http:// www.camarafatima.ba.gov.br/

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DWMA+ULTA77J3WJR7KD/HQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
9 de Fevereiro de 2022
8 - Ano - Nº 516

Fátima

Poder Legislativo
Câmara Municipal de Fátima
_______________________________________________________________
JOSÉ ADAILTON SANTOS ANDRADE – Vereador
_______________________________________________________________
JOSÉ UILSON BATISTA REIS – Vereador
_______________________________________________________________
MARIA NERIVAM VIEIRA DE OLIVEIRA – Vereadora
_______________________________________________________________
PEDRO IVO SANTOS FONTES – Vereador
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