Câmara Municipal de Nazaré da Mata - PE
Casa Joaquim Nabuco
ATA DA 2* SESSÃO ORDINÁRIA DO IIo PERÍODO
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ
DA MATA. EXERCÍCIO 2019. LEGISLATURA 2017-2020.
Em 13 de agosto DE 2019.
Na Presidência: MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAÚJO
Vice-Presidência: ADJAIR PEREIRA DA SILVA
Na Ia Secretaria: MANUEL ANTONIO BERTO DA SILVA
Às 16:15 horas, do dia 13(treze) do mês de agosto o ano de dois mil e
dezenove(2019), na Sala das Sessões Joaquim Nabuco, edifício sede da
Câmara Municipal de Nazaré da Mata, realizou-se a 2a Sessão Ordinária
do IIo Período Legislativo da Câmara .Municipal de Nazaré da MataPL, Exercício 2019.
Legislatura 2017-2020.
Na Presidência a
Vereadora
MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAÚJO, e
estavam presentes ainda na sessão os seguintes Vereadores: Adiair
Pereira da Silva . Ana Claudia de Araúio Albuquerque Soares.
Edelson Severo da Silva, Edson Antonio da Silva. Fabiano Félix da
Silva. Fernando Marcelino da Silva. Jonas Gomes de Araúio. José
Pedro da Silva. Luiz Flávio Rodrigues Dias. Manuel Antonio Berto da
Silva. Paulo da Silva e Severino Antonio de Vasconcelos. Havendo
numero legal a Sra. Presidente, em nome de DEUS, dá por aberta a sessão.
O Expediente do Dia constou de leitura de REQUERIMENTOS E
INDICAÇÕES DIVERSAS. Em seguida dá-se início ao PEQUENO
EXPEDIENTE na tribuna o Vereador SEVERINO ANTONIIO DE
VASCONCELOS evidencia as promessas feita pelo responsável da
Compesa, mas até hoje nada foi resolvido, as pessoas reclamando por falta
de água, mas a conta chega. Ressalta os buracos que existe nas ruas e
solicita providencias do prefeito e não pede para desfazer do prefeito. O
matadouro a palavra é breve. Ressalta que nasceu e se criou matando boi, e
evidencia que falta apenas a cerâmica no matadouro, apenas a cerâmica e
está a situação dos marchantes, só ele sabe a situação, pois a despesa por
boi é duzentos reais e se comer lá já viu, a situação é de calamidade e
solicita do prefeito a compaixão com o povo, a carne daqui é muito melhor.
Ressalta que os marchantes estão correndo. Em seguida ressalta a audiência
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realizada com a promotora que não pode ir. Na tribuna o Vereador PAULO
DA SILVA evidencia que o mesmo sofrimento da população por falta de
água é dos vereadores e não compareceu a audiência por motivos pessoais.
Registra que tem os seus motivos pessoais por não ter ido, são trezes
vereadores e se fosse 130 mil vereadores não resolveria nada. Ressalta que
antes lembra da Celpe, era um só um eletricista para fazer corte, ligação
era um trabalho de mal a pior, depois de privatizar ninguém reclama mais
da Celpe. Ressalta que só melhora agora do nosso município quando
privatizar a compesa, pois trocou o gerente e não vai adiantar pois se não
mudar o deposito de água que abastece nossa cidade não vai melhorar
nunca. Temos água, bomba, só não temos pessoas capacidades para gerir e
não é ele o culpado, nem os vereadores, o culpado é o governador que foi
reeleito. Ressalta que cabe ao deputado Antonio Moraes tratar com o
Governador , pois ele é o majoritário, cabe a ele e ao governador. Teve o
radialista que disse que a câmara tinha 13 vereadores, e indaga: porque o
prefeito não foi° e a pessoa que ele indicou não foi convidado ele se saiu.
era para o prefeito ter ido, pois ele é o maior representante do povo.
Ressalta seu amor a sua cidade, e que pode trabalhar em qualquer lugar ou
estado, não depende de Nazaré para viver, pois é eletricista e encanador.
Ama Nazaré, se preocupa com as crianças e com a juventude, evidenciando
que foi a um enterro domingo e na via de acesso encontra rua com buracos
e na lama. Registra que na entrada da garagem da 1002, na escola, se ver o
barro. Ressalta o dever de zelo dos secretários e do prefeito com o dinheiro
publico. Evidencia o sofrimento do povo que procuram os psfs e não tem
gazes, e os vereadores, as vezes, tem que comprar. Registra que o que é seu
é seu, e o que é dos outros é do outro, não meta a mão. Registra que foi 9
votos para reduzir a iluminação publica, e os vereadores aprovaram a
liberação de recursos para gastar e não se arrepende de votar, se arrepende
da pessoa que pediu não saber o que fazer o dinheiro. Evidencia que
proporá um projeto de lei para barrar o repasse desse dinheiro. Na tribuna o
Vereador EDSON ANTONIO DA SILVA evidencia que andando pela
cidade, pelas praças do Condor, Vila, Juá, Revoltosa e viu que a grama está
alta e solicita que o prefeito corte as gramas. Ressalta sua solicitação de
reforma da praça do Juá, mas a mesma se encontra com buracos, lembra ao
secretário de obra a reforma do abrigo rodoviário do Juá, onde fica a
barraca do Braga, evidencia que o Juá é o cartão postal de Nazaré. Ressalta
a questão da água, e registra a audiência realizada pela câmara, e antes da
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promotoria fazer a audiência, primeiro houve aqui na câmara, evidencia
que não pode ir a audiência por ter outros compromissos. Registra seu
trabalho na área de saúde que é sua bandeira. Na tribuna o Vereador
FERNANDO MARCELINO DA SILVA evidencia sua homenagem aos
pais e registra para os presentes que os vereadores estão de parabéns, pois
todos os requerimentos e projetos foram feito nesta Casa. É preciso ser
avaliado e muito bem aproveitado pelo prefeito do município, e que o
prefeito do município procure chamar os secretários para fiscalizar a
nossa cidade, mesmo os que caminham por ai, pois as ruas estão com
muitos buracos. É preciso também capinar, pois quando chega os colegas
da capital pernambucano agente fica até com vergonha. Solicita que os
Secretário ande pela noite e veja como anda nossa ruas, sempre tem
visitado as secretarias e vamos deixar a política de lado e trabalhar pelo
bem de Nazaré da Mata, e os vereadores desta casa estão de parabéns.
Evidencia que é uma pessoa sem maldade com ninguém e solicita que o
prefeito do município olhe para o matadouro e não está fácil o desemprego
e a situação dos marchantes é difícil, sabe das dificuldades, é preciso que a
gente fale a pura realidade, vamos clarear nossa cidade, calçar , pois o dia
07 de setembro está chegando e não pode ficar desse jeito e solicita da
secretaria de saúde medicamentos para os postos, e que cada secretário se
preocupe com suas responsabilidade registra para a Presidência votos de
parabéns pela reforma da Casa e parabeniza a todos os presentes,
solicitando que não deixe de assistir nossas reuniões, que ouçam e vejam os
que pensam o futuro e o bem de Nazaré. Na Tribuna a Vereadora ANA
CLÁUDIA DE ARAÚJO ALBUQUERQUE SOARES ressalta seus
agradecimentos a Deus, evidenciando que na semana passada ainda falou
sobre a situação dos ônibus e disseram ao pessoal da faculdade que
estavam reclamando e reivindicou porque não consertaram durante o
recesso e ontem , na noite, quando os alunos vieram do Recife voou uma
roda do ônibus, e graças a experiência do motorista não aconteceu coisa
pior, e indaga: porque não se faz a manutenção? Pois poderíamos hoje ter
diversas mães chorando a perda dos seus filhos. Registra a audiência da
Compesa , onde muitos vereadores não estavam presentes, mas todos
sabem o seu trabalho e as vezes que vai na compesa, e aí ficaram na rede
social cobrando presença dos vereadores, e quando foi realizado a
audiência aqui estavam os 13 vereadores, e o mesmo técnico da Compesa
o que falou aqui falou no ministério publico, e não se resolveu, pois
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depende do governador do Estado. Registra que foi junto a presidência da
Compesa, junto com Jose Humberto, e foi desvendado que falta
equipamento. Não adianta palavra bonitas, e enquanto não sentamos com o
senhor Governador e não se tomar uma atitude, vai continuar a mesma
coisa, e não e por falta de competência, pois tem gente competente, o
dinheiro arrecadado vai para a compesa. Não existe a teoria sem a prática,
estamos querendo soluções, e o deputado que teve mais voto que se
carregue de levar ao palácio, como foi lá atrás com Eduardo,e foi
resolvido, mas enquanto tiver vindo representantes da Compesa com
papéis, não adianta, e tem a consciência tranqüila de ir sempre a Compesa.
Ressalta a necessidade do prefeito rever a situação dos buracos feitos pela
Compesa, e Nazaré está a cidade dos buracos, da escuridão, da falta de
água e do lixo. Onde vamos parar com essa situação, mas, enquanto
vereadora, estará sempre cobrando e trabalhando com a forma de explorar
os meios sociais e cada uma com sua forma e solicita do prefeito que faça
a pane dele. junto com seus secretários e que nos leve a uma audiência com
o governador e enquanto tiver outras pessoas vindo falar, nào terá solução,
e que o prefeito veja a questão do lixo e do transporte, e saiba o prefeito
que não é perseguição, e que os vereadores é o mais próximo da população
e ressalta as diversas reclamações das comunidades, e a população disse
que iria ligar par ao NE TV, mas se ligarem vão dizer que foi Aninha,
como fez no matadouro. Na tribuna o Vereador JOSÉ PEDRO DA
SILVA saúda os presentes e ressalta a questão do piso salarial dos
professores que ainda não foi reajustado. Temos os profissionais da
educação que passam anos e anos estudando para estarem lecionando numa
sala de aula e dando o melhor numa sala de aula das escolas do município,
e pede ao prefeito que organize e procure resolver a situação das
professoras municipais. Registra que a limpeza publica está uma vergonha,
vamos aumentar o fluxo de carro para fazer a limpeza publica. Ressalta que
Nazaré da Mata a dia que desce um degrau, nós estamos com problemas
imensos de buraco, os buracos tomam conta do nosso município, o centro
da cidade está um absurdo para passar, as extremas do município e é
necessário rever essa situação para atender a nossa população e homens e
mulheres que pagam o impostos precisam ter um serviço de boa qualidade,
a iluminação publica que tanto se fala e nada é resolvido , falta material
elétrico e isto é um absurdo. Registra que tamataupe está esquecida, o
prefeito passou lá e fez campanha, vez promessa e nada resolvido até
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agora, as forças enchem e quem sofre é o povo que mora lá. Registra que a
prefeitura joga para a compesa e a compesa joga para a prefeitura e solicita
que se resolva o problema da população. Na tribuna o Vereador LUIZ
FLÁVIO RODRIGUES DIAS registra que quer destacar alguns pontos,
o primeiro com relação a compesa, tivemos aqui uma audiência publica, e o
Dr. Morzat foi bem categórico e taxativo ao dizer que a questão é política,
pois o governador que tem o condão de resolver o problema é Paulo
Câmara, que foi o mais votado e a maioria dos políticos apoiaram Paulo
Câmara. Registra que a presidente votou em Paulo Câmara, ele votou
em Armando, apresentou um requerimento no sentido do prefeito
viabilizar uma agenda com o governador do estado para que o mesmo
demonstre essa força e marque a audiência com o governador e se o
prefeito não mostra que tem força política não vai se resolver. É necessário
que o prefeito mostre força política para agendar uma reunião com o
governador e dá essa resposta a comunidade. É inconcebível em pleno
século 21 está faltando água nas torneiras, não por falta de chuva e sim por
falta de estrutura, e solicita do prefeito que mostre força positiva para
viabilizar a reunião com o governador o mais rápido possível, e solutionar
o problema de água, o segundo ponto, Nazaré até o presente momento T
não concedeu o reajuste dos professores, não quer dizer que não está
pagando o piso, o desrespeito é com relação ao reajuste do piso, isso é
muito grave, para se corporatificar e tipificar uma improbidade
administrativa, além de não conceder o reajuste dos professores, temos uma
Nazaré da Mata sem matadouro e veja a quanto tempo Nazaré estar sem
matadouro , sofre o povo e os comerciantes;Nazaré continua às escuras,
ainda não vimos uma gestão de impacto, o prefeito não lançou programa ou
mutirão para deixar Nazaré toda iluminada e depois ficar na manutenção;
a arrecadação da Cosip é muito dinheiro, e mesmo com redução continua
grande, tanto que o prefeito se utiliza do recursos para gastar em outras
áreas; quem acreditou que Nazaré teria um estádio acreditou em Papai
Noel, não tem e não terá estádio; quem acreditou que Nazaré teria uma
política de geração de empregou, se frustrou pois Nazaré não te m política
de geração de emprego; quem acreditou que Nazaré da Mata teria uma
solução para o lixão e descarte de lixo, se frustrou na realidade os
caminhões nem poderia levar o lixo porque as estradas não permitiam, em
consulta ao tribunal de contas verificou que as contas de Nino 2017
sinaliza pela rejeição, pois Nino em 2017, endividou o nosso município em
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mais de nove milhões, esta lá , o nosso município em 2017 fechou com
déficit de nove milhões, como esse município vai investir em saúde e
educação. Pobre Nazaré da Mata, afundada em dívida e mal gerida, essa é a
realidade do nosso município e nós vereadores, de uma forma frustrada
cabe denunciar, fiscalizar, mas um só de nós ou os treze somos poucos pois
os entraves e dificuldades a se vencer são muitos. Na tribuna o Vereador
JONAS GOMES DE ARAÚJO, saúda os presentes , registra voto de
pesar e tristeza pelo falecimento de alguns amigos na ultima semana, quem
andar pelo trecho Nazaré a Capina, saia orando, assim perdeu o seu amigo
JAJÁ do Panela Cheia; o Irmão Sandro que foi atropelado neste domingo e
com muita tristeza deixa o voto de pesar registrado. Parabeniza todosenzia
todos os pais nazarenos e de onde as redes sociais alcançar: parabéns a
todos os pais, e louva a Deus pelos três filhos que tem, pela neta que tem e
pela neta que está chegando, e se sabe o tamanho da responsabilidade dos
pais, desejando pais e saúde para educar os filhos. Ressalta que no
próximo sábado terá a sambada do parque dos lanceiros. com a Águia
Mistenosa e Pavâo Misterioso de Upatininga e a ciranda do Mestre BI.
Registra os requerimentos na pauta. Em relação a dizer que Nazaré da
Mata não prospera ou não cresce e nós vereadores devemos está mais
presentes e, citando isso, evidencia a audiência publica realizada na
faculdade, registra que não fica chateados com as criticas, e o que foi
comentado na faculdade foi comentado aqui, e registra que votou em Paulo
Câmara, e a responsabilidade não é do prefeito, e Luizinho se precipita ao
dizer que a responsabilidade é da prefeitura, pois a responsabilidade é
exclusiva do governador e da compesa, o que no máximo ele pode fazer é
brigar, já houve audiência publica nesta Casa em atenção ao requerimento
de V.Exa., regisrta que votou no governador porque era a única opção.
Registra sua lembrança na época de Nado onde fomos lá e tivemos uma
audiência com o governador e presidente da Compesa. Água na barragem
tem, e nós pagamos uma taxa de esgoto absurda e a lama que Paulinho viu
frente a Revoltosa é uma tubulação da Compesa, pagamos um absurdo de
água e não chega água nas torneiras pois falta uma estação de tratamento de
água com uma grande proporção e reservatório que possa tratar a água e
temos que brigar pela reforma da ETA para atender a demanda da
população. Registra que existe a pressão do ar nos registro elevando a
conta de água sem ter água, e se coloca à disposição para brigar pela água.
A questão dos ônibus, e lembra muito bem, pois quer ônibus de qualidade,
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ressalta a luta do prefeito e dos secretários, e imprevisto acontece, e
evidencia o ônibus da saúde onde as pessoas iam de sobrinha para o Recife,
e a população sofrendo, e Nino conseguiu cinco ônibus para a população
para melhorar a situação dos pacientes que vão em busca de tratamento
médico, e com os estudantes não é diferente e com relação ao matadouro se
sabe do esforço da secretária de obras e do prefeito, porque ali, por conta
das forte denuncia foi fechado por questões politiqueira que fechou o
matadouro, colocando os marchantes e fateiras em dificuldades,e Nino tem
compromisso com a população, marchantes e fateiras e logo o matadouro
está sendo colocado à disposição dos povo, e com relação ao piso salarial
o prefeito Nino já vem pensando e logo estará conversando com os
professores, e no ano passado houve parcelamento e logo trará uma
solução para o caso. Em
seguida a Sra. Presidente, Vereadora
MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAÚJO, convida os
vereadores para a reunião da Assembléia da associação dos professores da
região, para tratar questões relacionadas aos professores de Nazaré da
Mata. Registra que discorda de alguns pronunciamento, mas é obrigado a
respeitar o posicionamento de cada um. Ressalta que votou em Paulo
Câmara e hoje é o governador de todos, que votou ou não votou, fica
triste ao escutar para não tirar do coração de ninguém quando diz que
nenhuma reunião vale a pena. Fica triste pois quando se senta e discutir e
se tira uma pauta de tudo isto, tivemos uma audiência publica nesta Casa a
pedido de Dr. Luiz Flávio, foram cinco horas e quinze minutos, saimos
todos fadigados, foi passado os problemas de cobrança indevidas de contas
de água, recebemos pessoas dos loteamentos e vimos que a compesa não
estava atualizada nesta área, com pessoas pagando conta sem ligação e
pessoas com ligação clandestina sem gastar um real de despesa, e DR
Morzat apresentou para o ministério publico um novo projeto do que
poderá ser feito, inclusive foi dado um prazo, e esperamos correr para que
esteja no orçamento da Compesa para o próximo exercício, senão, só em
2021, e teremos que correr. Ressalta que Dra. Maria José convidou a
doutora do direito do consumidor da CAOP que pode presentear alguns
erros na área do direito ao consumidor, e foi dado um prazo a Compesa,
com relação ao investimento maior da Compesa, foi criado uma Comissão
Especial na Assembléia para vistoriar as barragens do estado, em
decorrência do caso de Brumadinho, cujo presidente é Antonio Morais,
que é o majoritário da cidade, e sugeriu às Promotoras que comunicasse
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com a comissão para ver o caso da barragem de Nazaré e cada um que
tem seu deputado que procure seus deputado, e cada um que tem seus
contatos , procure seus contados. Ressalta que devemos conseguir ir para o
Recife e levar o problema de Nazaré da Mara. Registra que o Pernambuco
Para Todos começa no final de semana no sertão, e no último final de
semana de setembro estaremos recebendo Pernambuco para todos na ETE
de Timbaúba e la terá sala pra resolver problemas da educação, problemas
hídricos de água, da energia, e convida os vereadores para ir lá e falarem
com o secretário e quem sabe uma oportunidade de falar com o governador.
Registra que verá a possibilidade de arrumar um ônibus para levar a
população, onde eles poderão discutir diretamente o problema do povo
com o governo do estado, e será no dia 25 de setembro. Pernambuco para
todos é uma oportunidade para todos de levar o problema, onde teremos
uma pessoa capacitada, as vezes chefe da pasta. Em seguida agradece ao
Vereador Nando do Bode pelos votos de parabéns, pela modificação da
Câmara especialmente com relação a acessibilidade, e mesmo tendo uma
lei municipal, os deficientes não tinha acesso, e iremos nos adequar a lei
de acessibilidade. Registra sua felicidade pela atitude do vereador Pauío da
silva, pois existe muitos vereadores preocupados com relação a lei do
fundo da energia para resolver a retirada do dispositivo. Em seguida
registra sua pretensão de apresentar projeto de lei sobre o cadastramento
dos mototaxistas. Ressalta a lei apresentada pelo deputado Andre de Paula
para isentar os mototaxistas dos IP VA, e como se vai comprovar se aquela
pessoa é mototaxista em nossa cidade. E ressalta que será realizada uma
reunião com essa categoria profissional, tão importante e indispensável,
para em seguida fazer um abaixo assinado para agilizar a aprovação desta
lei, tão importante, que vem isentar os mototaxistas. Em seguida a Sra.
Presidente dá por iniciado à ORDEM DO DIA. Em discussão e votação
única o REQUERIMENTO N° 74/2019, _de autoria do Vereador.
ADJAIR PEREIRA DA SILVA, Solicitando do Secretário de InfraEstrutura,
OBEDE
OLIVEIRA,
a
implantação
de
um
calendário/agendamento mensal de reposição de lâmpadas no sistema de
iluminação pública dos bairros e zona rural do nosso município. Que após
justificativa oral do autor da proposição e do debate do Plenário é aprovado
de modo unânime. Em discussão única o REQUERIMENTO N° 76/2019.
de autoria do Vereador JONAS GOMES DE ARAÚJO, solicitando a
convocação da Secretária de Ação Social, Sra. GERUZA SALUSTIANO
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DE ALBUQUERQUE, para prestar esclarecimentos e informações dos
trabalhos e programas realizados pela Secretaria de Ação Social. Que após
justificativa oral do autor da proposição e do debate do Plenário é aprovado
de modo unânime. Em discussão única o REQUERIMENTO N° 77/2019,
de autoria do Vereadora
ANA CLÁUDIA DE ARAÚJO
ALBUQUERQUE SOARES, Solicitando informação ao Secretário
Municipal de Finanças, Sr. EDNALDO DE SOUZA MENDES, sobre os
créditos e os débitos da conta do Fundo Municipal de Energia, que após
adendo aprovado pelo Plenário, ficou decidido pela convocação do
Secretário para, no Plenário deste Poder, prestar esclarecimentos sobre a
arrecadação da Contribuição Social de Iluminação Pública-COSIP. Decisão
Plenária: Aprovado de modo unânime. Em discussão e votação única o
REQUERIMENTO N° 83/2019, de autoria do Vereador LUIZ FLÁVIO
RODRIGUES DIAS, solicitando a convocação do Secretário de Educação
MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO, , para prestar esclarecimentos e
informações dos trabalhos e programas realizados pela Secretaria de
Educação Municipal e sobre o PCC das Professoras Municipais. Que após
justificativa oral do autor da proposição e do debate do Plenário é aprovado
de modo unânime. Exaurido o horário regimental, a Sra. Presidente dá por
encerrada a sessão. Eu, Altair Marcolino da Silva, Auxiliar de
Administração, lavrei e digitei a presente Ata, que vai assinada por mim e
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