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 20ª Sessão Ordinária do 2º Período Ordinário da 8ª
Legislatura em 12 de dezembro 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 – 2º Secretário
5. José Nascimento Brito – Vereador
6. Odilon Menezes de Souza - Vereador
7. Gilberto de Souza Reis – Vereador
8. José Oduvaldo Oliveira Nascimento - Vereador
9. Manoel Oliveira dos Santos – Vereador
10. Mª Nerivam Vieira de Oliveira – Vereadora
11. José de Jesus Sousa - Vereador

Matérias apresentadas
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Ata da Vigésima Sessão Ordinária do Segundo Período Ordinário da 8ª Legislatura da
Câmara Municipal de Fátima Bahia realizada aos doze dias do mês de dezembro 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 Vigésima Sessão Ordinária do Segundo Período Ordinário do
ano de 2013, Sob a Presidência do Sr. Vereador Fabio José Reis de Araujo,
secretariado Pelos senhores Vereadores José Erivaldo dos Santos Bonfim e Gilvan de
Matos Pereira Primeiro e Segundo Secretário. 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 de 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 19ª 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 secretario procedesse à leitura do EXPEDIENTE sendo informando pelo
Secretário que não havia matéria a serem lidas. Não havendo nenhuma matéria a ser
lida, o Senhor Presidente passa para o GRANDE EXPEDIENTE e solicita ao primeiro
secretário que verifique se há oradores inscritos. Não havendo oradores inscritos o
senhor Presidente passa para a Ordem do Dia o senhor presidente submeteu em
terceira votação e redação final o Projeto de Lei de N° 407 de 09 de dezembro de
2013 de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Executivo a desapropriar
bem imóvel para construção de uma Unidade Básica de Saúde e dá outras
providências” e solicitou dos senhores vereadores que fossem favoráveis a
aprovação do referido projeto que erguessem com a mão sendo aprovado por
unanimidade. Submeteu em terceira votação e redação final o Projeto de Lei de N°
408 de 09 de dezembro de 2013 de autoria do Executivo Municipal que “Fica
declarado de utilidade pública o imóvel localizado no povoado Bonfim, município
de Fátima-BA, autoriza o Poder Executivo desapropriar, amigavelmente ou
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judicialmente, e dá outras providências” e solicitou dos senhores vereadores que
fossem favoráveis a aprovação do referido projeto que erguessem com a mão sendo
aprovado por unanimidade. Submeteu em terceira votação e redação final o Projeto
de Lei de N° 406 de 05 de dezembro de 2013 de autoria do Executivo Municipal
que “Fica declarado de utilidade pública o imóvel localizado no povoado da Serra
Velha, município de Fátima-BA, autoriza o Poder Executivo desapropriar,
amigavelmente ou judicialmente, e dá outras providências” e solicitou dos
senhores vereadores que fossem favoráveis a aprovação do referido projeto que
erguessem com a mão sendo aprovado por unanimidade. No uso da palavra o senhor
presidente questionou os senhores vereadores se estavam de acordo em realizar uma
sessão extraordinária no dia 19 de dezembro do corrente ano para submeter em
terceira discussão e votação o Orçamento de 2014, já devido a apreciação detalhada
do referido Projeto houve esse atraso no processo de votação. Os senhores
vereadores concordaram em realizar mais uma sessão extraordinária e deram a
Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município de N° 005 para ser submetida em
segundo turno. O senhor presidente concordou com a sugestão e deixou marcada a
sétima sessão extraordinária para o dia 19 de dezembro de 2013, as 09:00 horas, nas
dependências da Câmara Municipal. 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,
1º Secretário, a li e subscrevo-me. Plenário Jose Bispo de Souza da Câmara Municipal
de Fátima- Bahia em 12 de dezembro de 2013.

_________________________________________________________________
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
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________________________________________________________________
JOSÉ NASCIMENTO BRITO – Vereador
__________________________________________________________________
ODILON MENEZES DE SOUZA – Vereador
_______________________________________________________________
JOSÉ ODUVALDO OLIVEIRA NASCIMENTO – Vereador
_______________________________________________________________
GILBERTO DE SOUZA REIS – Vereador
_________________________________________________________________
MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS – Vereador
_________________________________________________________________
MARIA NERIVAM VIEIRA DE OLIVEIRA – Vereadora
_________________________________________________________________
JOSÉ DE JESUS SOUSA – Vereador
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