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Ata da 01ª Sessão Ordinária do 2º Período Ordinário
da 10ª Legislatura em 17 de agosto 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 Rodrigo Batista Santana – Vereador
6. Arnóbio Oliveira dos Santos – Vereador
7. Lourival Santana dos Santos – Vereador
8. José Adailton Santos Andrade – Vereador
9. Maria Nerivam Vieira de Oliveira – Vereadora
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Ata da ‘1ª Primeira Sessão Ordinária do Segundo Período Ordinário da 10ª LEGISLATURA
da Câmara Municipal de Fátima-Bahia realizada aos dezessete dias do mês de agosto 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 Primeira Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo de 2022, Sob a
Presidência do Sr. Vereador José Nascimento Brito, secretariado pelos senhores Vereadores
Sócrates de Jesus Santos 1º Secretário e Odilon Menezes de Souza Segundo Secretário. À
hora regimental pelo livro de presença verificou-se o comparecimento dos vereadores: José
Nascimento Brito, Odilon Menezes de Souza, Sócrates de Jesus Santos, José Rodrigo Batista
Santana, José Adailton Santos Andrade, José Almir Cardoso Ribeiro, Maria Nerivam Vieira
de Oliveira, Arnóbio Oliveira dos Santos, Lourival Santana 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 submeteu em única discussão e votação a Ata da 23ª Sessão
Ordinária do Primeiro Período Ordinário do ano de 2022 e solicitou dos nobres vereadores
presentes aqueles que fossem favoráveis que erguessem com a mão sendo aprovado por
unanimidade. Em seguida solicitou que o 1º 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
cumprimentou a todos os presentes, em seguida franqueou a palavra ao Vereador Lourival
Santana dos Santos de início cumprimentou a todos os presentes, logo em seguida realizou
um desabafo sobre a propagação de Fake News, na qual foi proferida contra o mesmo, onde
propagaram informações na qual supostamente o mesmo realizava críticas à gestão,
distorcendo totalmente a fala do vereador, pois tal crítica foi realizada no ano de 2014, ou
seja, na gestão passada. Logo em seguida ocorreu a apresentação da Banda de Pífano. Em
continuidade o Psicólogo da Secretaria de Assistência Social, abordou a temática do agosto
lilás, onde tal assunto é essencial para a sociedade em geral, pois a violência contra o gênero
feminino está cada vez mais enraizada e escancarada no âmbito social, e a Lei Maria da Penha
foi primordial para combater a violência doméstica e familiar, em seguida falou da
AV. Nossa Senhora de Fátima, s/n centro/ CEP: 48415-000 - Fátima-BA/ CNPJ 16. 298.978/0001-11/ Tel.: (75) 3658-24792e-mail: camarafatima.secretaria@gmail.com – http:// www.camara.fatima.ba.io.org.br/

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LHU45MUL++8FUFIOU688UW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
23 de Agosto de 2022
4 - Ano - Nº 579

Fátima

Poder Legislativo
Câmara Municipal de Fátima
importância da participação feminina na sociedade e nos órgãos públicos. Em seguida a
palavra foi franqueada ao Vereador Almir, de início cumprimentou a todos os presentes, logo
em seguida iniciou suas ponderações abordando a temática do agosto lilás, parabenizando as
funcionárias da Casa Legislativa pelo trabalho desempenhado, parabenizando também
Romilda e Marcia pelo trabalho realizado no sindicato do município de Fátima/BA, falando
sobre a importância da atuação das mulheres e a essencialidade delas no âmbito social,
principalmente na ocupação de cargos em órgãos municipais de Fátima/BA. Logo em seguida
foi franqueada a palavra a Vereadora Maria Nerivam, inicialmente cumprimentou todos os
presentes especialmente a mesa diretora, em continuidade enfatizou sobre a importância das
campanhas adotadas pelo calendário colorido, principalmente o agosto lilás, no qual combate
a violência contra a mulher, sinalizando o constante aumento de feminicídio no nosso país,
parabenizou os servidores da Secretaria de Assistência Social, pelo acolhimento das vítimas
de violência doméstica e familiar, onde os mesmos estão na linha de frente no
acompanhamento das mulheres vítimas de agressão, em continuidade a mesma fala da
importância do conjunto de trabalhos realizados pelos membros do Poder Legislativo e pelo
Chefe do Executivo juntamente com seus secretários, pois a administração pública é um
conjunto de servidores que atuam na busca de melhorias para a sociedade, a mesma fala da
sua atuação no atendimento prestado as mulheres que necessitam do salário maternidade, a
mesma fala que a Casa Legislativa está aberta para trazerem temas para ser discutido e
buscarem soluções. Logo em seguida franqueou a palavra ao Vereador Sócrates, de início
cumprimentou a todos os presentes, em continuidade parabenizou o movimento outubro lilás,
como também a banda de pífano, o mesmo se colocou à disposição para ajudar a população,
em seguida relatou das cobranças que estão sendo feitas ao gestor municipal e que tais
cobranças é essencial para que consigam solucionar as problemáticas encontradas no
município. Em seguida foi dada a palavra ao Prefeito Fábio José Reis de Araujo, de início
cumprimentou a todos os presentes, em continuidade apresentou o plano de obras que serão
realizados no segundo semestre, umas das obras é a construção da Unidade Básica de Saúde
que está sendo executado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, enfatizou sobre a construção
dos banheiros do Povoado Cantos juntamente com a FUNASA, a construção do Colégio de
tempo integral que está sendo realizado pelo Governo do Estado, construção da Delegacia e
do Pelotão da Polícia Militar, construção da cobertura da feira livre, reforma do posto do PSF
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do povoado Monte Negro, reforma do Estádio Municipal, pavimentação do Pisa Macio,
Povoado Pedrinha, Povoado Monte Negro, e algumas ruas da sede do município, mais de 20
mil metros quadrados de pavimentação, construção de praças que foram apresentadas no
Projeto Desenvolve Fátima, recuperação das estradas vicinais, a compra das cascalheiras para
realizar as melhorias nas estradas, o mesmo disponibilizou o Relatório Situacional de Obras
no Município. 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 (a) 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 17 de julho de 2022.

____________________________________________________
JOSÉ NASCIMENTO BRITO - Presidente
____________________________________________________
JOSÉ ALMIR CARDOSO RIEIRO – Vice-Presidente
____________________________________________
SÓCRATES DE JESUS SANTOS – 1º Secretário
___________________________________________________
ODILON MENEZES DE SOUZA - 2º Secretário
____________________________________________________
ARNÓBIO OLIVEIRA DOS SANTOS – Vereador
____________________________________________________
JOSÉ RODRIGO BATISTA SANTANA - Vereador
____________________________________________________
MARIA NERIVAM VIEIRA DE OLIVEIRA – Vereadora
____________________________________________________
JOSÉ ADAILTON SANTOS ANDRADE – Vereador
____________________________________________________
LOURIVAL SANTANA DOS SANTOS – Vereador
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