Câmara Municipal de Fátima
Av. Nossa Senhora de Fátima, s/n centro/ CEP: 48415-000
Fátima/BA - CNPJ 16.298.978/0001-11
e-mail camarafatima2009@hotmail.com

Ata da 18ª Sessão Ordinária do 2º Período Ordinário da 8ª
Legislatura em 28 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 – 1° Secretário
4. Gilvan de Matos Pereira – 2° Secretário
5. José Nascimento Brito – Vereador
6. Odilon Menezes de Souza - Vereador
7. José Oduvaldo Oliveira Nascimento – Vereador
8. Gilberto Souza Reis - Vereador
9. Manoel Oliveira dos Santos – Vereador
10. Maria Nerivam Vieira de Oliveira – Vereadora
11. José de Jesus Sousa - Vereador

Matérias apresentadas
Projeto de Resolução de N° 002 de autoria do Legislativo Municipal;
Oficio 294;
Convite da Escola Municipal Sagrada Família;
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Ata da Décima Oitava Sessão Ordinária do Segundo Período Ordinário da 8ª
Legislatura da Câmara Municipal de Fátima Bahia realizada aos vinte e oito 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 Oitava 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, Odilon Menezes de Souza, José
Oduvaldo Oliveira Nascimento; Gilberto Souza Reis, Manoel Oliveira dos Santos, Maria
Nerivam Vieira de Oliveira e José de Jesus Sousa. 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 17ª
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 a seguinte Matéria: Projeto de Resolução de N° 002;
Oficio 294 e Convite da Escola Municipal Sagrada Família; 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
franqueou a palavra ao senhores vereador Odilon Menezes de Souza que iniciou sua
fala cumprimentando a todos os presentes, bom Sr. presidente gostaria de falar sobre
um lixo que é jogado numa estrada que incomoda muito as pessoas que vão para suas
roças, acho isso um absurdo, já ouvi muita reclamação sobre essas situação e já foi
discutido, por isso faço uma Indicação solicitando do senhor prefeito para retirar esses
lixos dessas localidades porque a população precisa de uma assistência melhor,
porque como já foi exposto aqui o lixo trás muitos problemas a saúde. Outra coisa
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senhor presidente que eu já tinha falado aqui é que os jovens querem jogar bola na
quadra a noite e tem quatro refletores queimados que os impossibilitam de jogar, então
Indico ao senhor prefeito que troque essas lâmpadas para que os jovens possam
realizar seus eventos, muito obrigado. Ato continuo, o senhor presidente franqueou a
palavra ao vereador José Nascimento Brito que iniciou sua fala cumprimentando a
todos os presentes, baseado aqui no oficio para a Audiência Pública para discutir sobre
a construção do Conselho de Segurança Pública e isso é justo porque o Promotor de
Justiça e o Poder Público da cidade de Fátima se empenhe mais na Segurança Pública
do nosso município, essa semana houve um arrastão em Fátima, onde algumas
pessoas foram roubadas na rua a noite, inclusive roubaram até um óculos de grau,
eram dois os assaltantes apenas um estava armado e isso foi aproximadamente 8:00
da noite, e já pensou se isso vira moda em Fátima? Ninguém vai poder mais sair a
noite para conversar e se distrair e por isso acho que é mais preciso empenho sim, é
uma cidade pequena, mas que necessita de mais segurança sim, devemos passar
esses casos para o Promotor para que ele perceba essa necessidade. É preciso
também senhor presidente uma maior iluminação nas ruas porque inibe um pouco mais
a atuação desses vândalos, muito obrigado. Ato continuo, o senhor presidente
franqueou a palavra ao vereador José Uilson Batista Reis, disse que hoje pela manha
estiveram reunidos para discutir a questão do Orçamento, já começamos a fazer
nossas Emendas e ficou para Raimundo fazê-las para que quinta feira que vem
podermos votar, visto que nas discussões foram bem pautas a saúde, a questão das
estradas, do esporte e tudo mais que achamos necessário para melhoria do município,
o Orçamento é uma peça fundamental e qualquer melhoria para cidade deve constar
no orçamento, então não adianta a gente só falar, fazer Requerimentos e outros
documentos se não estiver no orçamento por isso que temos essa atenção para com o
Orçamento, esperamos que todas as Emendas sejam incluídas no orçamento e
devemos trabalhar para que seja realizado tudo o que está no orçamento,
principalmente o tangente no que se refere a saúde, as estradas e a segurança pública,
estive conversando com Dr. Inaldo falando sobre a Audiência Pública para implantação
do Conselho de Segurança Pública e ele nos falou da sua importância e da
participação da comunidade para que isso aconteça, eu vejo o empenho do Delegado
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de Policia Civil para acabar com a criminalidade e com as badernas em Fátima,
principalmente nesta avenida, sei que mudou muito a realidade de Fátima em relação a
segurança depois que o Delegado chegou, então quero dizer que no Orçamento seja
discutido essas questões, inclusive foi sugerido no orçamento a implantação das
câmeras de segurança nas avenidas principais da nossa cidade, essa questão da
implantação das câmeras nas cidades já está sendo implantadas em varias cidades,
em Cícero Dantas percebemos que tem câmeras na cidade porque isso inibe essa
questão dos vândalos, dos roubos e outras questões que vem acontecendo em nosso
município, então nós precisamos muito desse mecanismo como uma forma de maior
segurança, o Governo do Estado precisa participar também dessa questão
disponibilizando um espaço para Policia Civil, porque o local em que ela está instalada
não é adequada, porque a construção de uma delegacia de Policia Civil seria muito
bom. Nós estivemos também conversando com a Secretaria de Educação e
informamos a ela que há uma necessidade de uma organização no que se refere a
eventos educacionais e passamos para ela que não é justo votar no orçamento uma
grande quantia para educação e apoio aos eventos escolares e muitas vezes esses
eventos não contam com o patrocínio pela prefeitura, então a secretaria disse que irá
conversar com o prefeito agora no final do ano para discutir essa questão. Outra coisa,
acho que todo mundo viu que já foi promulgado o voto aberto e já é lei e esperamos
que está casa siga o mesmo caminho. Outra coisa que gostaria de questionar é se
alguém soube de algo ou tem alguma novidade em relação a TV Bahia e os outros
canais aqui em Fátima, a ultima informação que eu soube foi que o representante da
TV Bahia disse que enquanto não tiver um local seguro não disponibilizará o aparelho e
essa é uma situação lamentável e precisamos sentar e discutir essa questão, muito
obrigado senhor presidente. No uso da palavra o senhor presidente disse que não tem
nenhuma informação e franqueou a palavra ao vereador Manoel Oliveira que iniciou
sua fala cumprimentando a todos os presentes, disse que só queria falar que a reunião
das Comissões foi muito boa, quando cheguei em casa estava escutando a Radio
Regional de Cícero Dantas e os vereadores da gestão passada estavam explicando
que fizeram essas Emendas no Orçamento e o Ex-Prefeito Ueldon fez toda sua
administração baseado nesse Orçamento, por isso que é importante essa reunião,
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muito obrigado. Ato continuo, o senhor presidente franqueou a palavra ao vereador
José de Jesus que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, disse que
antes o Orçamento chegava nesta Casa e assim como chegava era submetido a
discussão sem nenhuma alteração e sei que hoje estamos discutindo o que as
comunidades precisam e assim colocamos no Orçamento, porque não adianta a gente
só pedir e não está no papel, não ter no Orçamento, por isso essa discussão é muito
proveitosa, muito obrigado. No uso da palavra o vereador Nascimento disse que queria
acrescentar um pouco na fala dos demais, e gostaria que observassem como era a
questão do Orçamento, a idéia do Contador da Prefeitura era que o Orçamento estava
bom e que era para nós paramos, mas a insistência do vereador Uilson e nossa
também conseguimos mudar isso porque é o único meio que podemos solicitar algo
para as comunidades é no Orçamento porque não podemos criar uma lei aqui dano
despesas ao município, mas podemos modificar, então essa criação das Emendas no
Orçamento é nossa oportunidade única, por isso que é tão importante para nós
legisladores porque é o ponto crucial, muito obrigado senhor presidente. Ato continuo,
o senhor presidente franqueou a palavra a vereadora Maria Nerivam Vieira de Oliveira
que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, bom senhor presidente
sobre a peça orçamentária mais ou menos há 16 anos foi quando começou a modificar
a peça orçamentária do município de Fátima e de lá para cá vem acontecendo essas
discussões, discussões essas que a gente ver o progresso no município de Fátima,
porque todos essas melhorias devem constar no Orçamento, agora o nosso objetivo é
regionalizar, ou seja, se eu tenho 180 mil para gastar na segurança nós estamos
querendo através das Emendas especificar em que se vai gastar na segurança, como
especificamos no que diz respeito a educação quando fala em apoio o vereador Uilson
fez a Emenda para que seja distribuído material escolar para as crianças, então acho
que é uma maneira da gente responder a sociedade, o Povoado Tabua por exemplo
cobra constantemente por melhorias, então a maneira que podemos trabalhar correto e
fazer algo é esse, colocar na peça orçamentária para que o Poder Municipal, Estadual
e Federal estejam respaldados para fornecer as melhorias. Relacionado a essa lista de
medicamentos que foi nos passada, ali na palavra do vereador Nascimento foi feito no
orçamento do ano passado uma Emenda que distribuísse medicamentos a portadores
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de doenças crônicas e nessa lista o que nos assusta é que de 49 itens desta lista
solicitado pela Secretaria de Saúde foi enviado apenas 22 que dá mais de 57 mil reais
de medicamentos, o Governo do Estado mandou pouco mais de 10 mil reais, ai aqui
nesta lista está faltando medicamentos porque tem aqui a quantidade pedida, a
quantidade autorizada para distribuir e a quantidade distribuída, então imagine que aqui
tem uma quantidade pedida e não chegou nenhum medicamento, então isso assusta
porque o Estado não está fazendo nem a metade da parte dele, se os Municípios, o
Estado e a União são parceiros aonde está ficando essa parceria? Então podemos
observar aqui que os remédios mais caros não vieram e sim os mais baratos, e uma
das candidatas ao Conselho Tutelar que esteve aqui de manha ela pediu para guardar
na geladeira uma ampola de injeção que a filha dela toma uma vez por semana e custa
R$ 300,00, ela tem uma alergia rara, então fica complicado trabalhar dessa forma
porque aqui nesta lista tem medicamentos tão caros como esse o Estado não manda,
outra coisa que assusta é quando você assiste o Jornal Nacional e você ver grandes
depósitos superlotados de medicamentos esses que deveriam ser distribuídos nos
municípios e os remédios estão vencendo e eles falam que falta a logística, alguém
que requeira esses medicamento, então isso é terrível porque é uma questão de
gerencia, então diante de uma situação desta eu quero registrar a minha tristeza
senhores, obrigada senhor presidente. No uso da palavra o vereador Nascimento disse
que a situação realmente não é fácil porque o município não está recebendo de forma
adequada a contra partida do Estado, então veja bem são três itens, Federação,
Estado e Município e se um deles faltar ocorre falhas e não vem o medicamento, então
isso acarreta o município, mas não é por isso que seja preciso colocar uma Emenda
autorizando a distribuição de medicamentos para doenças crônicas porque sabemos
que isso é da Atenção Básica e foi o que eu disse na reunião das comissões, porque
temos medicamentos caros mais é da Atenção Básica e precisamos de outros que não
sejam esses também porque a população não pode pagar, esses tempos ocorreu uma
discussão grave entre o medico que chegou aos ouvidos do secretario, a discussão
girava em torno do seguinte porque toda gestante que tem Rh- precisa tomar uma
vacina para que não ocorra complicação nos demais, a responsabilidade é do
município onde a criança nasceu e no caso em Pombal e deveria ser o Hospital de
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Pombal à fornecer a vacina e no entanto alguém da Secretaria de saúde comprou a
vacina sem autorização e teve que cobrir, mas o secretario só iria fazer isso após uma
ata assinada perante a promotoria pública, perante a diretoria do Hospital de Pombal
para que essa vacina seja fornecida a quem precisa. Então a gente sabe as
dificuldades do município principalmente em relação ao Estado e Federação, obrigado
senhor presidente. Ato continuo, o vereador Oliveira disse que além dessa medicação
da Farmácia Básica também tem uma medicação de alto custo que o Estado fornece
para o paciente que tem um diagnostico que a medicação é cara e o medico que
acompanha dá um relatório ao paciente, para pegar a documentação necessária e leva
à Secretaria de Saúde e Fagner faz um oficio e encaminha para 11° DIRES e o Estado
envia essa medicação, obrigado. No uso da palavra o presidente disse que os
vereadores já devem ter recebido o convite para Audiência Pública da terça feira e
essa irá tratar da criação no município do Conselho Municipal de Segurança Pública e
já aproveito para convidar os populares, essa Audiência Pública é oriunda de um
Requerimento do Vereador José Uilson que fez o Requerimento solicitando que a
gente convidasse as autoridades no tocante a discussão da criação do conselho, já
tínhamos tentado marcar essa audiência mais o Promotor Dr. Botelho me pediu para
que adiássemos naquela data e marcamos novamente para o dia 03/12/2013, então o
vereador que puder participar será muito interessante porque é um assunto importante.
Além disso gostaria de informar que os candidatos ao Conselho Tutelar estarão aqui na
quinta feira para apresentar sua propostas para o município. Não havendo nada mais a
tratar no Grande Expediente o senhor presidente passou para ORDEM DO DIA, O
senhor presidente encaminhou a Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final o
Projeto de Resolução de N° 02 “que regulamenta a aplicação, no âmbito da Câmara
Municipal de Fátima, da Lei Federal n° 12.527/11 e dá outras providencias”. Com o
intuito da referida Comissão analisar e emitir o parecer. 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 28 de novembro de 2013.
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_________________________________________________________________
FABIO JOSÉ REIS DE ARAUJO - Presidente
__________________________________________________________________
JOSÉ UILSON BATISTA REIS – Vice-Presidente
________________________________________________________________
JOSÉ ERIVALDO DOS SANTOS BONFIM – 1° Secretário
________________________________________________________________
GILVAN DE MATOS PEREIRA – 2° Secretário
____________________________________________________________
JOSÉ NASCIMENTO BRITO – Vereador
____________________________________________________________
ODILON MENEZES DE SOUZA – Vereador
_______________________________________________________________
JOSÉ ODUVALDO OLIVEIRA NASCIMENTO – Vereador
________________________________________________________________
GILBERTO SOUZA REIS – Vereador
_______________________________________________________________
MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS – Vereador
________________________________________________________________
MARIA NERIVAM VIEIRA DE OLIVEIRA – Vereadora
________________________________________________________________
JOSÉ DE JESUS SOUSA – Vereador

8

