Câmara Municipal de Nazaré da Mata - PE
Casa Joaquim Nabuco
ATA DA 3a SESSÃO ORDINÁRIA DO IIo PERÍODO
LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ
DA MATA, EXERCÍCIO 2019. LEGISLATURA 2017-2020,
Em 20 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
As 16:15 horas, do dia 20(vinte) 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 3* Sessão Ordinária
do IIo Período Legislativo da Câmara Municipal de Nazaré da MataPE. 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 Araújo 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 do comparecimento do Secretário Municipal de Educação, Sr..
MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO, em atendimento ao
Requerimento n° 83/2019, de autoria do Vereador LUIZ FLÁVIO
RODRIGUES DIAS, para prestar esclarecimentos e informações sobre os
trabalhos desenvolvidos frente a Secretaria Municipal de Educação
Municipal e sobre o Piso Salarial das Professoras Municipais. Em seguida
dá-se início ao PEQUENO EXSPEDIENTE. Na tribuna o Vereador
LUIZ FLÁVIO RODRIGUES DIAS evidencia que teve a oportunidade
de assistir essa semana uma entrevista onde falaram que o vereador Lui
Flávio, não tinha uma bola de cristal e resolveu hoje trazer a bola de cristal
e exibe o relatório de auditoria do Conselheiro João Carneiro Campos,
onde o mesmo faz um relatório sobre as contas do atual prefeito de 2017,
fazendo leitura de alguns itens do relatório, dentre eles o déficit de mais de
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nove milhões e registra que a fonte é o relatório do Tribunal de Contas e
faz leitura de alguns trechos para a população tomar conhecimento porque
Nazaré não atrai emprego, não atrai fabricas, não tenha um sistema de
saúde e educação condizente , nem para os alunos,m nem para os
professores. Ressalta que é por isso que não se ver uma gestão
trabalhando pelo progresso, e é necessário a consciência de cada um, já
denunciou ao ministério publico a falta de reajuste dos professores e
continuará aqui a pautar para que o uso dos recursos do município seja
transparente, pois em 2017 já acumulou um déficit de 9 milhões, em 2018
pode ter mais 9 milhões e terminaremos o mandato com mais de 40
milhões de déficit e o município será o maior prejudicado. Na tribuna a
Vereadora ANA CLÁUDIA DE ARAÚJO ALBUQUERQUE SOARES
evidencia que seu expediente será de agradecimento, pois devemos
agradecer também, e parabeniza o Secretário Obede pela operação tapa
buraco. Em segundo vem agradecer a medicação que chegou no município
que já deveria ter chegado, mas graças a Deus chegou no Posto Áurea.
Evidencia que foi até a vigilância sanitária onde recebeu várias
reclamações sobre os 15% do pessoal da saúde, referente a risco de vida, e
isso é preocupante, e solicita que a gestão veja isso ai. Ressalta a falta de
prevenção e API, e tem que cobrar. Ressalta o caro da vigilância que está
sendo usado para outras atividades. Ressalta a reunião com os Professores
na semana passada, e hoje temos o secretário e agradece a presença do
secretário Marcelo, esperando o bom resultado da reunião e isso é
importante que os secretários atendam e mostre as dificuldade e é
necessário que se mostre, parabeniza o vereador Luiz Flávio pelo estudo,
e espera por respostas também. E espera o pessoal das finanças para
explicar sobre os fatos. Na tribuna o Vereador SEVERINO ANTONIO
DE VASCONCELOS agradece a Deus por mais uma vez está nesta
Casa para defender sua cidade e este povo sofrido, pois este é seu papel,
fiscalizar e legislar. Não está aqui para agradecer e sim para trabalhar pelo
povo. Registra que está no seu sétimo mandato e tem que valorizar o voto.
Registra que falou na rádio alternativa o problema da feirinha da Vila e
tem que ir atrás do senhor Prefeito, e faz comentário sobre o sofrimento do
povo por falta de um banheiro para atender as necessidades básicas. Em
seguida ressalta sua solicitação de semáforos para a entrada da cidade, e
pediu diretamente ao governador. Em seguida ressalta que o esporte de
Nazaré está enterrado. Evidenciando que não se bota secretário que não
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tem conhecimento de esporte, tem que colocar pessoas qualificadas e faz
comentário sobre a falta de investimento na área de esporte. Faz
comentário que já tentou diversas vezes falar com o Prefeito, mas não
conseguiu. Em seguida parabeniza o Secretário Marcelo
pelo
conhecimento, não tem acesso a ele , mas seu trabalho é bonito e dedicado
à Nazaré e que ele continue a ser essa pessoa que ajuda esse povo sofrido
que perde e da parabéns, e da maneira que ver a situação, a maldita
Compesa e ressalta que a conversa bonita que vai diminuir a taxa de água,
e já mandou uns dez e não deram nem um bom dia ao pessoal. Na tribuna
o Vereador JONAS GOMES DE ARAÚJO saúda o público presente e
registra que o Vereador Luiz Flávio está equivocado, pois ele deve pegar
o orçamento de 2017, pois o orçamento que Nino usou em 2017 foi
aprovado em 2016, e quem elaborou foi o prefeito anterior, pois é fácil usar
a tribuna, jogar nas mídias e prejudicar a gestão, e devemos ter
responsabilidade sobre aquilo que falamos, e se trouxe um parecer de um
orçamento que foi feto pela equipe de Nado, elaborado em 2016, para
vigorar em 2017, e não foi aprovado na gestão de Nino. E registra que o
déficit foi decorrente de uma previsão orçamentária da gestão passada que
não se confirmou no exercício de 2017. Faz comentário sobre o valor do
orçamento e solicita que ele traga na próxima sessão a relação das
empresas que o município está devendo, pois a população precisa saber,
um déficit no orçamento não é que o município está em débito, devendo a
merenda escolar, posto de gasolina, e deu a entender isto. Registra que o
município de Nazaré da Mata não está devendo, e se cobre a ele, e onde
estar os 9 milhões, talvez ela saiba, pois é impossível que um município
que sobrevive do repasse do governo federal, das emendas que Nino vive
correndo, fique devendo 9 milhões. Parabeniza o prefeito Nino, o Vice
Pereira pela grande Sambada, o Secretário Flávio e o Diretor Sibia.
Ressalta o grande trabalho da Secretaria de Ação Social Geruza e faz
comentário sobre o problema deixado pela quadra, e ele chega aqui e não
diz, por isso diz aqui que Nino é santo milagroso por fazer tanto.
Evidencia a burocracia e a licitação, pois se dependesse de Nino estaria aí
há muito tempo e a burocracia trava. Vamos torcer para que o presidente
execute o pacto federativo, pois se não acontecer isso, não apenas Nazaré,
mas os municípios vão quebrar e os municípios indo para marcha para em
Brasília.
Em seguida a Sta. Presidente, Vereadora MARISTELA
MARIBEL DE FONTES ARAÚJO faz comentário sobre a Assembléia
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com a nova associação dos professore e uma das reclamações é a presença
do prefeito receber a representação da categoria e agradece ao secretário,
já que não encontra o prefeito, e o mesmo está vivendo como gestor da
secretaria de educação, explicando ao povo que representa ao povo e tem a
certeza que o povo já procurou seus vereadores para expor suas
reclamações, em seguida agradece aos alunos da escola Dom Vieira que
integram o Projeto Cidadania. Em seguida faz comentários sobre as
postagem nas redes sociais referente a animais soltos, ressaltando o
acidente que vitimou o motoqueiro na BR-408, evidencia que tem um
Amigo que ama de paixão, o Sr. Eliakim Pacheco, mas que antes de falar
deveria pesquisar, pois existe legislação municipal no município
disciplinando a questão dos animais soltos, e faz leitura de dispositivo do
Código de Postura Municipal, registrando que as coisas que acontece na
cidade não é por falta de Lei e vamos chegar ao ponto de criar lei punindo
quem não cumpra a lei. Com a palavra o Vereador EDSON ANTONIO
DA SILVA agradece o secretário Obede por cortar a grama do Condor,
mas falta a da Vila, evidencia o serviço tapa buraco, e agradece pelos
medicamentos, principalmente os psicotrópicos faz comentário Sobre o
impasse com a licitação e até a promotora moveu gestão para chegar os
medicamentos, mas enfim chegou e agradece a secretária e ao prefeito. Em
seguida a Sra. Presidente registra seus agradecimentos ao Secretário de
Educação, Sr. MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO e informa que a
ORDEM DO DIA será destinada as informações e os esclarecimentos do
Secretário de Educação Municipal ao Plenário deste Poder, ao qual concede
a palavra para as considerações iniciais.com a palavra o Secretário
MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO saúda os presentes e agradece
pelo convite feito pelo vereador Luizinho, e agradece os profissionais da
educação, os professores, aos representantes da associação dos professores
da mata norte, ressalta que sempre assiste as sessões e evidencia que está
todos os dias na secretaria de educação, assim como quando era secretário
de administração , e assim que assistiu a sessão se colocou disponível pra
vim aqui, e não ver porque razão ter que fugir da convocação, até porque
está previsto na lei orgânica a convocação do secretário . regisrta que está
desde 01 de abril de 2019 no exercício do cargo de Secretário Municipal de
Educação, após passar dois anos e três meses como secretário de
administração e faz demonstrativo, com comentários, dos slides contendo
estatísticas, números e todas as informações inerentes a Secretária de
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Educação Municipal. Faz comentário do tamanho e estrutura da rede
municipal de ensino , com 14 unidades e um quantitativo de aluno de
2714, 517 servidores. Após apresentação de todos os dados, evidencia que
foi feito o levantamento de custo e levado para conhecimento do prefeito
sobre o reajuste pretendido pelos professores, e será reajustada a partir de
agosto de 2019, e o retroativo pago em 4 parcelas, a partir de setembro de
2019. E ressalta o efeito cascata do aumento. Sem seguida faz comentário
sobre o transporte escolar do município, colocando-se a disposição dos
Vereadores. Em seguida dá por iniciado o processo de sabatina e
indagações dos Vereadores. Usaram do expediente os Vereadores: Ana
Claúdia de Araújo Albuquerque Soares, Luiz Flávio Rodrigues Dias, Adjair
Pereira da Silva, José Pedro da Silva, Severino Antonio de Vasconcelos,
Edson Antonio da Silva, Jonas Gomes de Araújo. Por fim a Sra. Presidente
evidencia que muita coisa já foi respondido, solicita a disponibilidades dos
dados expostos, com relação ao transporte, foi deixado carro que temos 10
ônibus e 13 rota e não está sendo suficiente, pois diariamente estamos
recebendo denuncias de alunos que chegam com atraso e já presenciou
alunos chegando de quase 9 hs da manhã nas escolas, e issp é um
transtorno muito grande, como também na volta dos alunos para casa, e
algumas mães já lhe ligaram pedindo que ela alugasse caro, não foi durante
a gestão do atual secretário, mas o pessoal de Lagoa do Ramo queriam
alugar um carro para buscar seus filhos, pois já eram oito horas da noite e
os alunos ainda aqui, e indaga se existe um plano de ação para esta volta.
Em seguida faz comentário sobre necessidade de um ciclonismo entre as
secretarias e faz relato das situações da estrutura das escolas, da falta de
merenda escolar, transporte , falta de material básico . com a palavra o
Senhor Secretário MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO agradece as
palavras, e retribui dizendo que sempre estará disponível para vim a essa
casa, o primeiro ponto é com relação as rotas e os veículos que não são
concomitantes, lembrado que quem gerencia é a secretaria de transporte,
mas está havendo uma integração entre as secretarias. Em relação ao
transtornos ocorridos com os alunos, com a chegada dos 4 veículos as
reclamações não estão chegando aos nossos ouvidos, e acompanha as
reuniões e vê os pontos levantados pelos vereadores, pois o objetivo é
construir soluções e com a chegada dos quadros ônibus diminuiu a
reclamação. Ressalta que o secretário de transporte lhe liga as 6 horas da
manhã. Com relação a merenda, estamos com o estoque baixo e estamos
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com esse problema e com relação ao cardápio será encaminhado pelo
Nutricionista. E vai olhar com a assessoria da licitação para saber que se
comporta compra; com relação ao atraso no ano letivo, houve em 2017 em
2018 e em 2019 atuaram fortemente para começar o ano letivo, e a lei é
firme no sentido de garantir 200 dias letivos, mas há um costume das aulas
começar em fevereiro, mas se começar em março é necessário os 200 dias
letivos; com relação aos matérias, visitou todas as escolas, e no recesso
fazendo um alinhamento e planejamento, e alinhou com as escolas que
mandasse o relatório. O importante é que as escolas tivesse o Dinheiro
Direto na Escola, conseguiu desbroquear três, e identificou que todas as
escolas estavam inapta por falta de declaração de créditos federais. Ao
identificar procurou analisar e desbloquear, pois é com esse dinheiro que as
escolas fazem suas pequenas compras, material de expediente e limpeza, e
com sua equipe colocaram-se a disposição das escolas para encaminhar os
materiais. Com relação a impressão das provas a secretaria estará
disponível; com relação ao recesso escolar, em nenhum momento a
secretaria e servidores administrativos, da limpeza e serviço administrativo
não teriam recesso. Registra que o núcleo técnico da educação ttfabalhou
durante o recesso. Registra que a imunidade escolar precisa esta aberta este
foi o direcionamento, com relação a gratificação não sabe informar qual o
tipo de gratificação que é referido. Com relação a escola de tempo integral,
trabalhou intensamente no projeto pois tínhamos a intenção de 2019 da
inicio, mas estamos trabalhando para 2020 já estamos com uma escola de
tempo integral, e agradece aos professores que votaram no projeto sem
emendas e votaram favorável. Em seguida o Sr. Secretário faz suas
considerações finais evidenciando que com relação as escolas em destaque
no IDEP estaremos realizando um evento para demonstrar os dados,
ressalta sua meta própria, ressalta sua meta de eleger alguma escola e
inaugurar um laboratório de robótica. Exaurindo o horário regimental, a
Senhora Presidente em nome de DEUS 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 por quem de
direito.
(Presidente).
.(1° Secretário).
.(2° Secretário).
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