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e-mail: camarafatima.secretaria@gmail.com

Ata da 15ª Sessão Ordinária do 2º Período Ordinário da 8ª Legislatura
em 07 de Novembro de 2013.

Vereadores Presentes
1. Fabio José Reis de Araujo – Presidente
2. José Uilson Batista Reis – Vice-Presidente
3. José Erivaldo dos Santos Bonfim – 1º Secretario
4. Gilvan de Matos Pereira – 2º Secretário
5. José Nascimento Brito – Vereador
6. José Oduvaldo Oliveira do Nascimento – Vereador
7. Gilberto Souza Reis - Vereador
8. Manoel Oliveira dos Santos - Vereador
9. Maria Nerivam Vieira de Oliveira – Vereadora
10. José de Jesus Souza - Vereador
Matérias apresentadas
Parecer Conjunto de Nº 07 de novembro de 2013, referente ao Projeto de lei de Nº
405 de 30 de setembro de 2013 de autoria do Executivo Municipal;
Convite da Escola Sagrada Família;
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Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária do Segundo Período Ordinário da 8ª Legislatura da
Câmara Municipal de Fátima Bahia realizada aos sete dias do mês de novembro do ano de dois
mil e treze (2013), às 19:00 horas, nas dependências do Poder Legislativo de Fátima, em sua
sede própria, localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, s/n, centro, realizou-se a Décima
Quinta Sessão Ordinária do Segundo Período Ordinário do ano de 2013, Sob a Presidência
do Sr. Vereador Fabio José Reis de Araujo, secretariada Pelos senhores Vereadores José
Erivaldo dos Santos Bonfim e Gilvan de Matos Pereira Primeiro e Segundo Secretários . À hora
regimental pelo livro de presença verificou-se o comparecimento dos vereadores: Fabio José
Reis de Araujo, José Uilson Batista Reis, José Erivaldo dos Santos Bonfim, Gilvan de Matos
Pereira, José Nascimento Brito, José Oduvaldo Oliveira Nascimento; Gilberto de Souza Reis,
Maria Nerivam Vieira de Oliveira, Manoel Oliveira dos Santos e José de Jesus Sousa. Sendo
notificada a ausência do senhor vereador Odilon Menezes de Souza. Procedida à chamada pelo
1ª Secretário e havendo quórum legal, o Presidente declarou, em nome de Deus, abertos os
trabalhos, em seguida o Senhor Presidente submete em discussão a Ata da 14ª Sessão, que foi
discutida pelos senhores vereadores, em seguida o senhor presidente solicitou de quem fosse
favorável que erguesse com a mão, sendo aprovada por unanimidade. Logo após, solicitou que o
secretário procedesse à leitura do EXPEDIENTE tendo em pauta as seguintes Matérias Parecer
Conjunto de N° 03 de 07 de novembro de 2013; Convite; não havendo mais matérias a serem
lidas, o Senhor Presidente passa para o GRANDE EXPEDIENTE e solicitou do Secretário que
verificasse se havia oradores inscritos, sendo informado pelo secretário que não havia oradores
inscritos. No uso da palavra o senhor presidente agradece a presença dos senhores vereadores da
cidade de Adustina – BA nas pessoas do senhor vereador Orlâncio, vereadora Gizelia, vereadora
Claudicelma e vereador Paulo Sérgio, o senhor presidente disse que era imensa a satisfação em
recebê-los e que é importante manter contatos para que assim possam desenvolver melhorias
para os respectivos municípios. O senhor presidente após agradecer a presença de todos os
populares franqueou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra a vereadora Maria
Nerivam Vieira de Oliveira, iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, disse que é
muito importante esse intercâmbio entre as Câmaras para que possamos ajudar os nossos
municípios, temos alguns conflitos em relação a território, mas isso não afeta a amizade. Senhor
presidente inicialmente gostaria de comentar com Vossas Excelências que durante a nossa
reunião pela manhã para discutir o Orçamento do Município de Fátima, alguns membros das
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Comissões se reuniram e realizamos uma leitura silenciosa para tentarmos identificar as áreas
onde esta Casa Legislativa propôs algumas Emendas no PPA e nenhuma daquelas Emendas
proposta por nós vereadores de maneira coletiva elas aparecem dentro deste Orçamento, então na
oportunidade da reunião, a gente decidiu que entraria na matéria do dia para ser colocado em
primeira discussão e votação onde não haverá nenhuma objeção por conta da nossa Comissão de
Justiça, agora o segundo passo seria solicitarmos de Vossa Excelência uma reunião com o
Contador da Prefeitura e se possível também com nossa Assistência Técnica e a Contadora que
trabalha na Câmara Municipal de Vereadores, nós sabemos que são três Leis de importância
fundamental que é a Lei Orçamentária, a Lei de Diretrizes e o PPA, para que uma possa ter
efeito ela precisa ser transportada para outra, não seria obrigatório que esses legisladores
propusessem alguma Emenda no PPA, mas seria muito importante que elas estivessem inseridas
na Lei Orçamentária e elas não estão, então a gente já fez no PPA e já temos a base do que
precisamos no município de Fátima para os próximos quatro anos seguintes, então é importante
que tenhamos essa reunião para que a Contabilidade da Prefeitura possa fazer essas alterações de
forma urgente porque quase não temos mais tempo porque o recesso parlamentar ocorrerá no dia
15 de dezembro e todo ano acontece desta Casa Legislativa ficar quase até os últimos dias do
mês de dezembro, esse ano a gente propôs um calendário para que a gente pudéssemos agendar
nossos trabalhos porque temos outras coisas tão fundamentais quanto as sessões para serem
feitas por esses vereadores, e ai eu quero sugerir para Vossa Excelência que agende para o mais
breve possível esta reunião para que aquilo que foi solicitado nas Emendas possa está inserido no
Orçamento e assim possa existir de fato, porque é bom que a gente regionalize e discrimine onde
é que nós queremos que esses itens solicitados via Emenda sejam construídos, até porque é uma
resposta que a gente precisa dá aos moradores das localidades que vivem cobrando a este
legislativo mais investimentos, muito obrigado senhor presidente. No uso da palavra o senhor
presidente disse que de fato existe um cronograma com as atividades e que estão cumprindo com
os prazos estabelecidos, então já podemos agente para que na próxima reunião das Comissões
permanentes desta Casa Legislativa que será na próxima semana estejam presentes os
Contadores da Prefeitura e Câmara. Com a palavra a vereadora Maria Nerivam disse que seria
ótimo, mas que não precisa ser necessariamente juntos, porque queremos saber da Contadora da
Câmara o que diz respeito à peça orçamentária da Câmara e do Contador em relação as nossas
Emendas. Com a palavra o senhor presidente diz que inclusive o QDD da Câmara não foi
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incluído ainda nessa Lei, no tocante as Emendas eu entendo o seguinte, o PPA está sendo
submetido em segunda votação hoje, então eu tenho certeza que não haverá nenhum problema,
como não há na relação com a Contabilidade, então vamos solicitar essa reunião para fazermos
as Emendas que acharmos necessárias na LOA também. Ato continuo, o senhor presidente
franqueou a palavra ao vereador José Uilson, que iniciou sua fala cumprimentando a todos os
presentes, disse que como sempre a vereadora Maria Nerivam é muito observadora constatou
essa situação em relação as Emendas, agora eu gostaria de consultar a nobre colega se não seria
interessante antes da nossa reunião das Comissões destacar as Emendas que não estão inseridas e
após estes destaques e mais o acréscimo de algumas Emendas poderíamos solicitar essa reunião
para próxima semana com os contadores, porque ai faremos um trabalho só, mas a nobre
vereadora tem toda razão e a parabenizo por sempre participar das nossas reuniões e fazer suas
observações que é de fundamental importância, muito obrigado. Com a palavra a vereadora
Maria Nerivam disse que não tem nenhuma objeção que essa reunião seja feita na quinta feira
desde que o senhor presidente não coloque em pauta esse projeto na próxima quinta feira, porque
como é uma serie de coisas a serem discutidas eu imagino que o Contador não terá condições de
fazer todas as emendas para a noite estejam prontas para assim poder fazer uma segunda
discussão e votação, então da minha parte não há nenhuma objeção senhor presidente. No uso da
palavra o senhor presidente disse que fica acordado que na próxima quinta feira haverá reunião
entre as comissões para que os senhores vereadores possam fornecer suas sugestões para LOA.
Ato continuo, o senhor presidente franqueou a palavra ao senhor vereador Gilvan de Matos
Pereira que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, disse que gostaria de justificar
sua ausência hoje na reunião das Comissões que ocorreu pela manhã, porque tive que ir em
Cícero Dantas levar um abaixo assinado do pessoal de Belém de Fátima e da Aroeira em relação
a situação da água que comentei na sessão anterior, eles já fizeram dois abaixo assinado para
Embasa e não resolve, ai fomos até o Promotor Dr. Rodrigo entregar o abaixo assinado só que
ele não se encontrava, por isso deixamos o abaixo assinado lá e estamos aguardando uma
resposta, muito obrigado. Ato continuo, o senhor presidente franqueou a palavra ao vereador
José Erivaldo dos santos Bonfim que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, disse
que concorda com a vereadora Maria Nerivam e José Uilson para que a reunião das comissões
aconteçam antes da reunião com o contador para que possam entregar suas emendas na reunião
prontas. Na sessão passada foi discutido a questão dos problemas que a população enfrenta em
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relação ao péssimo estado das estradas e agora a preocupação é o afastamento dos funcionários
públicos, porque hoje eu estive com o prefeito e a primeira dama na prefeitura após sair da
reunião e fui informado que hoje foi o pessoal da educação e amanha será o pessoal da saúde e é
lamentável porque tem funcionários que trabalham há 25 anos e ser afastado assim é triste, além
de que esse pessoal fez empréstimo porque foi fornecido uma carta pela prefeitura e agora como
é que esse pessoal vai fazer para pagar, então é uma situação preocupante, muito obrigado. Ato
continuo, o senhor presidente franqueou a palavra ao vereador Manoel Oliveira que iniciou sua
fala cumprimentando a todos os presentes, disse que gostaria apenas de agradecer aos colegas
vereadores da cidade de Adustina pela presença na sessão da Câmara de vereadores de Fátima,
muito obrigado. Ato continuo, o senhor presidente franqueou a palavra ao vereador José
Oduvaldo Oliveira Nascimento que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, disse
que assim como o vereador Oliveira queria apenas agradecer aos vereadores da cidade de
Adustina e populares presentes por se fazerem presentes na Sessão da Câmara de vereadores,
muito obrigado. Ato continuo, o senhor presidente franqueou a palavra ao senhor vereador José
de Jesus Sousa que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, disse que gostaria
apenas de cumprimentar os colegas vereadores de Adustina e dizer que se sintam a vontade,
muito obrigado. Ato continuo, o senhor presidente franqueou a palavra ao vereador Gilberto
Souza Reis que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, disse que gostaria apenas
de falar sobre um requerimento solicitado há algum tempo atrás e que parece que agora vai ser
concluído que é referente a Rua Nova Brasília que se encontra intransitável e hoje eu já
presenciei funcionários da prefeitura trabalhando e eu só tenho a agradecer ao prefeito e a quem
está trabalhando lá, muito obrigado. Ato continuo, o senhor presidente franqueou a palavra ao
vereador José Nascimento Brito que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, disse
que gostaria apenas de acrescentar algumas coisas referente a reunião da Comissão de Justiça na
qual eu sou membro, estivemos reunidos hoje pela manha para discutir o Orçamento, como disse
a nobre vereadora da necessidade de convocação do contador da prefeitura e também da Câmara
justamente porque tem algumas coisas que eles precisam explicar, em relação as emendas é
lógico que não daria para está incluído no Orçamento até porque o PPA não teve todas suas
votações para ser encaminhado para prefeitura, mas cabe a esta Casa está fazendo as emendas
necessárias para constar no Orçamento de 2014, na observação rápida que fizemos hoje pela
manhã deu para perceber que não tem especificado aonde vai ser gasto o dinheiro por cada
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secretaria, então é importante definir aonde esse dinheiro será gastado, o Orçamento está baseado
no Orçamento do ano passado, está previsto para este ano uma arrecadação de 32 milhões e
esperamos que esse valor seja ultrapassado como foi ultrapassado o Orçamento de 2012, muito
obrigado senhor presidente. Ato continuo, o senhor presidente franqueou a palavra ao vereador
José Uilson Batista Reis que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, disse que não
pode estar presente na reunião da Comissão de Justiça porque teve um compromisso inadiável,
mas foi muito bem representado pelos seus colegas de Comissão. Nós estamos aqui discutindo o
orçamento e acredito que os nobres colegas acompanharam que o Senado aprovou a primeira
votação do orçamento impositivo, o Orçamento impositivo é uma luta de longos anos porque é
algo que a concretizar as propostas que são colocadas no Orçamento, nós sempre tivemos nas
prefeituras uma arrecadação acima do previsto, mas as obras quase nunca são concluídas e com o
orçamento impositivo esse quadro muda, até na questão de como formular o Orçamento, porque
terá que ser colocado propostas que tenham como ser concretizadas e não fantasias, porque
muitas vezes os contadores elaboram propostas fantasiosas e as propostas não tem como ser
realizadas, por isso é importante as emendas feitas pelos vereadores porque é mais real, porque
sabemos o que a população precisa, muitas vezes os contadores não querem ou dificultam a
entrada das emendas parlamentares no Orçamento e PPA porque irá ter trabalho para modificar o
que já está prono, mas é inadmissível uma Lei como esta não constar uma emenda, as emendas
são feitas para suprir as necessidades das comunidades e da sede de forma real e não fantasiosa,
então nós ficamos muito felizes com o Orçamento impositivo porque passará a realidade do
município, por isso vamos pedir para colocar nossas emendas que foram elaboradas para o PPA
serem inclusas no orçamento, brevemente todo Brasil estará elaborando o Orçamento impositivo
e isso será melhor porque terá a cara dos municípios. Aplaudimos o Congresso Nacional quando
vai abolir do Congresso Nacional e Câmara de Vereadores o voto secreto, ninguém quer voto
secreto mais, as pessoas precisam demonstrar suas bandeiras. Outro assunto que nós queremos
abordar é que a Confederação Nacional dos Municípios publicou hoje a primeira parcela de
novembro do FPM das Prefeituras do Brasil, esses FPM dessa primeira parcela vai receber um
aumento de 7.8 e isso irá fazer uma grande diferença nas prefeituras principalmente quando a
gente se aproxima de final de ano que tem décimo terceiro, então é muito bem vindo esse
aumento e a estimativa hoje pela Confederação é que em relação a 2012 o FPM teve um aumento
de 1.8, é bom acompanhar porque entendemos melhor as dificuldades pela qual as prefeituras
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vem passando, e por isso compreendemos as demissões e lhes digo que não existe nada pior para
um administrador do que as demissões porque são pais de famílias que precisam daqueles
salários e por esse motivo também é que as prefeituras estão com suas contas acima do
permitido, só é permitido gastar pela lei de responsabilidade fiscal 54% com folha de pagamento
e Fátima já gastou nesse segundo quadrimestre 57%, imagine quando for incluído fala de décimo
terceiro e por essa situação o gestor recebeu suas contras aprovadas com ressalva, e foi dito que
se ele ultrapassasse novamente o índice estabelecido as contas iriam ser reprovadas, ai o gestor
passa por esse tipo de situação desagradável que é demitir as pessoas, porque no futuro quem
será penalizado será o gestor. Por isso que volto a dizer da necessidade de buscarmos fabricas
para o nosso município e região porque as prefeituras não suportam mais fornecer emprego a
tanta gente, por isso uma das soluções que melhoraria a situação para ambas as partes seria a
chegada de fabricas as prefeituras não descumpririam a lei da responsabilidade fiscal e as
pessoas teriam seu emprego garantido pelas fabricas, então estamos preocupados com essa
situação de demissões, mas também estamos preocupados com a situação administrativa da
Prefeitura e tenham certeza que nenhum gestor gosta de realizar demissões, por isso é preciso
que os municípios se organizem como o Município de Ribeira do Pombal está fazendo, ou seja, o
município não precisa ficar a mercê só da prefeitura é preciso procurar outras políticas públicas
que gerem renda e já que o nosso município é produtor de milho poderíamos procurar uma
empresa que trabalha com os derivados de milho para trazer uma fabrica para cá e gerar outro
tipo de renda que não seja a prefeitura, então não podemos criticar o prefeito por conta dessas
demissões por que o prefeito está sendo obrigado a realizar essas demissões porque caso
contrario terá suas contras reprovadas e ficará inelegível. Queremos apresentar o Projeto
solicitando material esportivo para as Associações e esperamos que a SUDESB aceite e envie o
material para que a Associação possa trabalhar, quero dizer que estamos atentos no que diz
respeito as políticas de melhoria para população e estamos aqui para ajudar no que for preciso,
muito obrigado senhor presidente. No uso da palavra o senhor presidente parabenizou ao
vereador José Uilson pela iniciativa de enviar o projeto para SUDESB acho devemos seguir essa
iniciativa para ajudar as Associações, por isso no dia 13 estaremos aqui reunidos pela manhã
com todas as Equipe de Futebol do nosso Município para iniciarmos o processo de regularização
dessas equipes, ou seja, vamos transformar esses times em Associações onde cada um terá seu
CNPJ e isso irá facilitar para que eles se organizem e consigam esses recursos, por isso achamos
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que essa ação é uma ação importante e que será realizada por esta Casa Legislativa. Antes de
terminar a sessão eu irei solicitar de André que envie aos presidentes das Comissões a nossa
outra Emenda de N° 004 da Proposta de Emenda da lei Orgânica, vamos ver com todos se há
possibilidade dessa semana que vem discutir essa Emenda e se for possível submeter a primeira
discussão e votação na próxima sessão, porque temos o compromisso de reformular a lei
Orgânica até o final deste ano e isso há de ser cumprido. Semana passada parabenizei o prefeito
pela aprovação das suas contas, parabenizamos também o vereador José Uilson pela aprovação
das suas contas nos dois anos que foi gestor aqui da Câmara. Nessa semana saiu o relatório do
TCM e eu observando alguns pontos do relatório referente a prestação de contas da prefeitura a
gente pode observar algumas questões interessantes no tocante de técnicas como ausência de
cobrança da divida não tributaria, ausência de comprovação de devolução dos recursos do
FUNDEF e FUNDEB gozados nos exercícios anteriores e parece absurdo o que o TCM exige
aqui mais é de fato cobrado, todos nós sabemos dos problemas que tivemos no FUNDEF em
mandatos anteriores e o TCM quer que o município de Fátima nesta gestão devolva o montante
significativo de recursos para o FUNDEF; ausência do parecer do CMS que é gravíssimo e
inclusive o CMS se reúne regularmente, ausência de folhas de pagamentos de agentes políticos e
ausência de pagamento do secretario de Esporte, Cultura e Lazer, mas não havia como pagar se
não havia ninguém no cargo porque no tempo o vereador se afastou para concorrer as eleições e
não foi nomeado nenhum outro para substituí-lo como até hoje não foi, então foi esses os pontos
que foram questionados pelo TCM. Quero relatar aqui um assunto que é importante para todos
que é em relação aos índices, o vereador José Uilson já relatou um pouco no tocante as nossas
limitações e a gente observa que mesmo se investindo tanto e precisando se investir mais, e no
tocante desses índices eu parabenizo o prefeito porque as consequências desses investimentos
são os médicos na nossa maternidade, são os pagamentos dos professores com um dos melhores
pagamentos da região, enfim a gente espera que isso continue por mais que se discuta o índice de
pessoal porque eu penso que existem outros mecanismos para se controlar índices de pessoal ao
invés de fazer essas revisões de planos de carreiras como se propagam por ai, enfim
cumprimentar o prefeito pelo cumprimento dessas normas legais e no tocante do índice de
pessoal o vereador José Uilson já explicou que foi ultrapassado e ficou em 55,3% ou seja se ele
reincidir e não cumprir o índice de 54% de pessoal como tudo indica que não vai cumprir e
assim sendo o prefeito pode ter suas contas rejeitadas, além da multa, por isso da necessidade de
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concurso público e esse será realizado ano que vem por isso é importante que a nossa população
se prepare, acho que em relação ao parecer, tecnicamente algumas coisas poderiam ser evitadas
tanto na Câmara quanto na Prefeitura, mas eu parabenizo o pessoal que trabalha na contabilidade
da prefeitura sobretudo o pessoal daqui pelos serviços prestados e parabenizo o prefeito pela
aprovação das contas. Eu estava observando um relatório no tocante a Confederações dos
municípios referente as regularidades dos municípios aqui na nossa região só o município de
Fátima e agora Adustina estão regulados com todas as suas certidões o que possibilita a
efetivação de convênios seja com o Estado seja com a União, e na Bahia apenas 17 municípios
estão todo regularizado. Ato continuo, o senhor presidente franqueou a palavra a vereadora
Maria Nerivam que disse que sexta feira passada alguns vereadores estava em reunião com o
prefeito para discutir sobre o muro do cemitério na suas breves colocações ele fez os comentários
do que seria possível para o município no tocante que ele pode ajudar e ai no sábado eu estive no
cemitério para a missa de finados e escutei um sermão do padre que no final da oração solicitou
das autoridades públicas um pouco de bom senso para resolver as questões pertinentes ao
cemitério público municipal porque este que está ai não tem praticamente vagas para enterrar
ninguém e ai fez um grande apelo as autoridades e citou bem vereadores, prefeito e vice-prefeito,
ai como eu estava na frente do palanque e muita gente me olhou eu suspendi o braço porque não
fiquei constrangida já que a cara pulsa não serviu, levantei o braço e disse padre ontem mesmo
muitos vereadores estavam reunidos com o prefeito discutindo essa situação de resolver essa
questão que diz respeito ao muro do cemitério e a igreja nos sugeriu que sentássemos com a
Igreja para discutirmos um meio termo e ai eu vou pedir ao senhor que veja um dia na sua
agenda para sentarmos e discutir essa situação ai ficou acordado com o padre que essa reunião
seria marcada e por isso já estou passando essa informação para os senhores. Com relação a sua
fala senhor presidente em relação dos municípios terem problemas de não conseguirem
convênios e a gente sabe realmente que a maioria dos problemas é divida com o INSS, o
Governo Federal tem um coração tão grande para dar isenção de tantas coisas e ai eu fico
abismada como o coração do Governo Federal é cruel quando se trata de municípios e de
arrecadação do dinheiro do INSS, porque os grandes problemas do INSS não são as prefeituras
que não pagam o INSS patronal, o INSS tem grandes problemas hoje devido as grandes
empresas, então acho que o Governo Federal deve amolecer um pouco o coração com relação a
este fato é isentar, é diminuir taxas, então eu acho que chegou o momento nessas grandes
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manifestações e mobilizações também dos Executivos colocar isso em pauta, então acho que
muitas coisas precisam melhorar no topo para que a base também seja melhorada. Em relação às
demissões é triste porque a maioria das famílias suas fontes de renda era esse emprego e por isso
todos sofrerão. Com a palavra o vereador José Nascimento disse que mediante a tudo que se
falou queria comentar uma coisa que até o momento é só boatos, mas mesmo assim nos
preocupa, eu fiquei sabendo agora a pouco que nos meios dessas demissões foi fechado o
Laboratório, mas eu não tenho como me certificar se realmente isso ocorreu, se foi fechado o
Laboratório é preocupante porque os nossos munícipes quase não tem dinheiro e ainda ter que
pagar exames de pequeno porte é inadmissível, então vamos nos certificar deste boato e solicitar
do prefeito que não feche o Laboratório porque será uma grande perda para o nosso município. E
no mais como foi falado de ultrapassar os 54% nós falamos aqui no primeiro quadrimestre
porque eu e o vereador Uilson estivemos no TCM e detectamos no controle interno do Município
que o prefeito já tinha ultrapassado porque estava com 55.3% e já foi alertado ao prefeito desde
aquela data que ele estava ultrapassando o 54% com o pessoal, então quer dizer que houve
realmente um descontrole perante a gestão municipal e ai, no entanto acarretou agora, mas
vamos ver como essa situação vai se resolver até lá porque muitas coisas precisam ser revistas,
até senhor presidente quando Vossa Excelência assumiu lhe demos o conselho para não contratar
porque a folha ia saturar e como o senhor não contratou ela vem estável, então é preciso um
controle mais justo e quem perde emprego realmente é muito ruim principalmente para os pais
de família, muito obrigado. No uso da palavra o senhor presidente disse que espera que seja
realmente boatos o fechamento do laboratório e que é importante procurar saber e no que for
possível vamos tentar intervir.Não havendo nada mais a tratar no Grande Expediente o senhor
presidente passou para ORDEM DO DIA, o parecer referente ao Orçamento foi conjunto e foi
favorável. Submeto em segunda discussão e votação o Projeto de Lei de N° 402 de 30 de agosto
de 2013 de autoria do Executivo Municipal que Dispõe sobre o Plano Plurianual para o ano de
2014/2017 e dá outras providencias. O senhor presidente questionou se algum vereador gostaria
de discutir o projeto não havendo ninguém que queira discutir o projeto submeteu em segunda
votação e solicito dos senhores vereadores que forem favoráveis que ergam com a mão, sendo
aprovado por unanimidade. Submeteu em primeira discussão e votação o Projeto de Lei de N°
405 de 30 de setembro de 2013 de autoria do Executivo Municipal. O senhor presidente
questionou se algum vereador gostaria de discutir o projeto não havendo ninguém que queira
10

Câmara Municipal de Fátima
Av. Nossa Senhora de Fátima, s/n centro/ CEP: 48415-000
Fátima/BA - CNPJ 16.298.978/0001-11
http://www.camarafatima.ba.gov.br/
e-mail: camarafatima.secretaria@gmail.com
discutir o projeto o senhor presidente submeteu em primeira votação e solicito dos senhores
vereadores que forem favoráveis que ergam 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,.......................José Erivaldo dos
Santos Bonfim, 1° Secretário, a li e subscrevo-me. Plenário Jose Bispo de Souza da Câmara
Municipal de Fátima- Bahia em 07 de novembro de 2013.
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