Câmara Municipal de Nazaré da Mata - PE
Casa Joaquim Nabuco
ATA DA 4a SESSÀO ORDINÁRIA DO IIo PERÍODO
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ
DA MATA. EXERCÍCIO 2019. LEGISLATURA 2017-2020,
Em 27 de agosto de 2019.
Na Presidência: MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAÚJO
Vice-Presidência: ADJAIR PEREIRA DA SILVA
Na I a Secretaria: MANUEL ANTONIO BERTO DA SILVA
>

As 16:15 horas, do dia 27(vinte e sete ) 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 4* Sessão
Ordiaária do II* Período Legislativo da Câmara Mnnicipai de Nazaré
da Mata-PE. 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. _j
Edson Antonio da Silva. Fabiano Félix da Silva. Fernando Marcelino
da Silva.
Jonas Gomes de Araúio. José Pedro da Silva. Manuel
Antonio Berto da Silva. Paulo da Silva. Severino Antonio de
Vasconcelos e o Suplente
TARCISO RODRIGUES DO
NASCIMENTO, convocado para exercer o cargo de Vereador em
decorrência do Pedido de Licença do Vereador EDELSON SEVERO DA
SILVA para exercer o cargo de Secretário Municipal de Transporte para
exercer o cargo de Secretário Municipal. Ausente o Vereador LUIZ
FLÁVIO RODRIGUES DIAS. _ Havendo numero legal a Sra. Presidente,
em nome de DEUS, dá por aberta a sessão. O Expediente do Dia constou
de: Io discussão e votação do PROJETO DE LEI N° 11/2019. dispondo
sobre a Lei de Diretrizes 0rçamentária/2020; Leituras do PROJETO DE
LEI N° 12/2019. de autoria do Prefeito Municipal, Dispondo e sobre a
criação do Museu Histórico e Cultural de Nazaré da Mata e Centro de
Estudos e Pesquisas do Maracatu - CEPEM, Encaminhado para a parecer
das Comissões permanentes; Leitura do PROJETO DE LEI N° 13/2019
, de autoria do Prefeito Municipal, dispondo sobre a criação do Conselho
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Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Habitação, Meio Ambiente e
Orçamento (COMUDES) e do Fundo Municipal de Desenvolvimento
Sustentável, Habitação, Meio Ambiente e Orçamento FUMUDES), que é
Encaminhado para as Comissões permanentes; PROJETO DE LEI N°
14/2019 , de autoria do PREFEITO MUNICIPAL, dispondo sobre o
reajuste do Piso Salarial dos Profissionais do Magistério (encaminhado em
caráter de urgência); REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES diversas;
leitura do ATO N° 02/2019, da Mesa Diretora, declarando a concessão de
Licença do Mandato de Vereador ao Sr. EDELSON SEVERO DA
SILVA, para desempenhar cargo de Secretário Municipal,
e da
Convocação do Io Suplente pela Coligação “Para o Bem de Nazaré
(PHS/PSB/PSDB), Sr. TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO.
Em seguida dá-se início ao PEQUENO EXPEDIENTE: Na tribuna o
Vereador SEVERINO ANTONIO DE VASCONCELOS saúda os
presentes e faz comentário sobre a visita que fez ao Loteamento Cinco
Corações. Registra que quem sobre não desce e quem desce não sobe em
determinados trechos dos loteamentos. Faz comentário da situação dos
moradores da localidade e evidencia que está horrível. Em seguida* registra
que o Matadouro está de doer, e os marchantes sofrendo. Registra que o
prefeito está sendo representado pelo filho que servirá de mensageiro para
os vereadores e só quem tem a ganhar somos nós. Registra que Edelson
tem sua razão, pois o irmão dele se lançou à vereador e um só para ganhar
está difícil, imaginem dois, e olho grande é para amarrar cana e espera que
o filho dele seja mensageiro nesta Casa. Registra que tem fé em Deus de
Edelson fazer alguma coisa pelo esporte de Nazaré , pois vê as crianças
tudo doido para jogar bola, dizem que em breve terá campo, tivemos um
grande estádio que foi o campo do Condor e hoje não existe, e faz
comentário do destaque de Nazaré da Cultura. Com a palavra o Vereador
FERNANDO MARCELINO DA SILVA saúda os presentes e evidencia
que estamos recebendo o substituto do vereador EDELSON e estamos
agora com NINO FILHO e espera que o mesmo analise nossos projetos e
o que queremos é o bem para Nazaré. Registra que aquilo que seja bom
para o povo terá sempre o seu apoio, e nós estamos nesta Casa e espera a
analise de todos. Evidencia para Tarciso que o mesmo seja bem vindo a
nossa casa e temos o maior carinho humano e espera o espírito de ajudar o
povo de Nazaré da Mata. Registra que nesta Casa foi feito muito
requerimento bom para o município e agradece a todos. Ressalta que o dia
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7 de setembro está se aproximando, vamos tirar as metralhas das ruas,
tampar os buracos e está muito feliz em estar na Casa com todos os
vereadores, vamos nos unir para fazer para o bem do município e aqui
chega a juventude. Deseja sucesso a Edelson na secretaria de desporto.
Parabeniza o secretario Marcelo. Vamos tomar providencias quanto a
merenda escolar, quanto ao transporte os estudantes. Com a palavra o
Vereador JONAS GOMES DE ARAÚJO saúda os presentes , dá as boas
vindas a Tarciso, com quem já teve o prazer de dividir do plenário nesta
Casa, ressalta o grande vereador que Edelson foi nesta Casa, sempre
voltado para o esporte, um guerreiro, teve a oportunidade de trabalhar na
legislatura passada, e está dando sua parcela de contribuição , pois
EDELSON sempre se dedicou ao esporte, com escola de futebol e sempre
inserido na área de esporte e sempre voltado a área de esporte terá a
oportunidade de desempenhar com mais eficiência, e TARCISO é bem
vindo a essa Casa e o mesmo irá contribuir muito para o desenvolvimento
de Nazaré da Mata. Esteve na secretaria de obras ontem e teve a
oportunidade de conversar com Obede, onde foi feito o mapeamento dos
buracos causados pela chuva, que não pode ser feito antes por cònta das
chuvas, e tem que se esperar a chuva parar para iniciar a operação tapa
buracos, iniciando pela rua do desfile. Registra que nesta manhã foi no
CRAS, e parabeniza o prefeito e toda a equipe do CRAS pelo trabalho
brilhante. Registra a importância da palestra dada na localidade, e não
apenas no Alto da Boa Vista, mas Gerusa tem levado para todos os bairros
inclusive para zona rural, logo será reinaugurando o prédio de Limeirinha
onde será desenvolvido programa na área social. Ressalta para a população
e todos os moradores do Alto da Boa Vista que o Prefeito Nino conseguiu
a certidão do alto da boa vista e o mesmo estará fazendo um decreto para
que todas as pessoas que receberam lotes de terreno e construíram seus
imóveis que legalize os imóveis, registra a dificuldades vividas pelos
moradores para legalizar seus imóveis e por isso está apresentando
requerimento para que seja regularizado também, os demais loteamentos.
Registra que seu requerimento foi para que seja feito nos demais
loteamentos, pois as pessoas recebem o terreno mas tem dificuldades de
fazer toda a documentação. Registra que o Prefeito NINO teve essa
iniciativa e é muito importante para o município de Nazaré da Mata. E
parabeniza todas as secretarias empenhadas. Na Tribuna a Vereadora ANA
CLÁUDIA DE ARAÚJO ALBUQUERQUE SOARES dá boas vinda a
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TARCISO, com quem trabalhou na legislação passada, é bom pois o
mesmo tem ligação direta ao Prefeito, como filho, inclusive já tem um
pedido para ele levar e solicita o pagamento do CIEE que está atrasado
desde o mês de junho. Agradece a operação tapa buraco e espera que ele
faça mais, pois Nazaré só tem a ganhar. Registra que graças a Deus já está
sendo feito a reposição de lâmpadas. Ressalta a coleta do lixo. E solicita o
pagamento do pessoal do CIEE e espera que o município ande mais e
EDELSON sempre gostou de esporte e espera que o esporte dê certo e
parabeniza Jonas 15% pela copa que está realizando, uma pessoa que não
tem vida publica, mas se dedica ao esporte e parabeniza Jonas pelo lado
dele e deseja a EDELSON que dê tudo certo na secretaria. Na Tribuna o
Vereador TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO Saúda os
vereadores ,o vice-prefeito Pereira agradece a Deus pela oportunidade de
estar aqui novamente, e quando colocou o pé nesta casa agradeceu a Deus
por está nesta Casa e lutar pelo povo de Nazaré da Mata junto com o seu
Pai. Parabeniza Pereira pelo companheiro que sempre foi do seu pai e
prefeito, nunca faltou e sempre deu o apoio e espera que o mesmo continue
com essa força. Saúda os vereadores, citando-os, evidencia que estará
sempre a disposição do vereador BIU RUFINO, e registra que mesmo
sendo filho de NINO os vereadores fiquem a vontade de reclamar, e o
prefeito pode errar por falta de recursos e dificuldades, e a partir do mês de
setembro Nazaré, em relação aos buracos, irá melhorar. Em dezembro
cinco corações e diamante irá melhorar, será construída o calçamento de
algumas ruas de Diamante e Tamataúpe. Registra que estará disponível
para o dialogo, e no momento de criticar de forma construtiva irá
agradecer, mas irá resistir quando não. Em seguida a Sra. Presidente saúda
o Vice-Prefeito PEREIRA, sempre presente, justifica a ausência do
vereador LUIZ FLAVIO que se acidentou num passeio de bicicleta, que
inclusive mandou as fotos, e dá as boas vindas ao vereador Tarciso que já e
experiência e já conhece o regulamento e já entra com a experiência de
como é dura a vida de vereador e o mesmo com a responsabilidade à mais.
Registra que não existe segredo nesta casa, o mesmo tem sua experiência e
já conhece os trabalhos desta casa. Na tribuna o Vereador PAULO DA
SILVA agradece a Deus, dá boas vindas ao vereador Tarciso, parabeniza o
vereador Edelson e registra que amanhã gostaria de levar o vereador
Tarciso a um determinado lugar para ver se ele atende a um pedido antigo
seu, e espera que o prefeito faça algumas reuniões com os assessores para
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poder melhorar, pelo que conhece Nino o que falta é uma assessoria melhor
para mostra a ele os erros. Vamos vê o que esta faltando, os requerimentos
desta Casa e se os assessores chamar ele para mostrar o caminho vai ajudar.
Não é só eles receber. E só ter amor ao dinheiro, pois e devemos ter mais
amor a nossa cidade. Registra que Nazaré ficou quadrada, não circular,
não se vê nada, está faltando nossa cultura, a secretaria de cultura precisa
fazer projeto para levar para secretaria de turismo, que espera um projeto
de nossa cidade. Parabeniza pelo Museu que vai resgatar a antiguidade do
nosso município, pois cada gestor trava alguma coisa, ressalta a praça do
frevo que acabou com a praça do jacaré, acabou a beleza da praça. Dizem
que as arvores estavam caindo e acabou com a praça e espera que ele
converse com seu pai e visse um meio para melhorar pois está faltando
algo, o prefeito tem vontade de trabalhar, e precisa de alguém para ajudar
ele. Em seguida dá-se início à ORDEM DO DIA. Em Ia discussão e
votação o PROJETO DE LEI
N° 11/2019, de autoria do Prefeito
Municipal, dispondo sobre a Lei de Diretrizes Orçamentária, exercício
2020, que é aprovado de modo unânime. Em seguida o Vereador JONAS
GOMES DE ARAÚJO, registra a urgência do Projeto de Lei n° Í4/2019,
que dispõe sobre o reajuste do Piso Salarial dos Professores Municipais,
que foi uma garantia do Secretaria de Educação Municipal ao Plenário
deste Poder, e solicita a subscrição do PROEJTO DE LEI N° 14/2019, para
que o mesmo seja discutido durante esta sessão. Em votação é o pedido de
subscrição aprovado de modo unânime. Em seguida a senhora Presidente
coloca em discussão única o PROJETO DE LEI N° 14/2019, de autoria
do
PREFEITO MUNICIPAL, dispondo sobre o reajuste do Piso
Salarial dos Profissionais do Magistério (encaminhado em caráter de
urgência). Que após debate e deliberação do Plenário é aprovado de modo
unânime. Em seguida a Sra. Presidente coloca em discussão única a
REDAÇÃO FINAL do Projeto de Lei n] 14/2019, que é aprovado de modo
unânime. Em seguida a Sra. Presidente coloca em discussão única o
REQUERIMENTO N° 80/2019, de autoria do Vereador EDSON
ANTONIO DA SILVA, solicitando da municipalidade a contratação de
profissionais médicos especializados nas seguintes áreas: Mastologia,
Endocrinologia e Otorrinolaringologia. Que após justificativa oral do autor
da proposição e do debate do Plenário é aprovado de modo unânime. Em
seguida a Sra. Presidente coloca em discussão
única o
REQUERIMENTO N° 81/2019, de autoria do Vereador EDSON
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ANTONIO DA SILVA, solicitando da municipalidade firmar convênio
com clinicas e laboratórios particulares situados na região, objetivando
atender com urgência nossos munícipe. Que após justificativa oral do autor
da proposição e do debate do Plenário é aprovado de modo unânime. Em
seguida a Sra. Presidente coloca em discussão
única o
REQUERIMENTO N° 82/2019. de autoria do Vereador SEVERINO
ANTONIO DE VASCONCELOS, solicitando da municipalidade
proceder a instalação do sistema de vídeo-monitoramento de nossa cidade.
Que após justificativa oral do autor da proposição e do debate do Plenário é
aprovado de modo unânime. Em seguida a Sra. Presidente coloca em
discussão única o REQUERIMENTO N° 84/2019. de autoria do
Vereador EDSON ANTONIO DA SILVA, solicitando da municipalidade
solicitando da municipalidade proceder com serviços de melhorias e
terraplanagem na estrada vicinal que liga a cerâmica Caciculê a sede do
Maracatu Cambina. Que após justificativa oral do autor da proposição e do
debate do Plenário é aprovado de modo unânime. Em seguida a Sra.
Presidente coloca em discussão única o REQUERIMENTO N° 85/2019.
de autoria do vereador JONAS GOMES DE ARAÚJO, solicitando da
municipalidade solicitando da municipalidade proceder com a elaboração
de Lei dispondo sobre a regulamentação de todos os loteamentos e terrenos
doados pelo município, com vista a legalização de todos os imóveis
construídos no Alto da Santa, Loteamentos, Tamataúpe, Celpe, Eugênio
Bandeira, Paraíso, Cinco Corações, 11 de Julho, Costa Porto, Pedregulho,
e etc. Que após justificativa oral do autor da proposição e do debate do
Plenário é aprovado de modo unânime. Em seguida a Sra. Presidente
coloca em discussão única o REQUERIMENTO N° 87/2019. de autoria
da Vereadora. MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAÚJO,
registrando Votos de Aplausos , felicitações e congratulações para a
Diretoria e componentes da Banda Fênix, em comemoração aos 10 anos de
fundação. Que após justificativa oral da autora da proposição e do debate
do Plenário é aprovado de modo unânime. Em seguida a Sra. Presidente
coloca em discussão única a INDICAÇÃO N° 47/2019. de autoria dp
Vereador EDSON ANTONIO DA SILVA, solicitando da municipalidade
a construção da Ponte Molhada ligando a Rua Francisco Lapenda (Rua do
Rio) ao Campo de Futebol conhecido por Beira Rio. Que após justificativa
oral do autor da proposição e do debate do Plenário é aprovado de modo
unânime . Exaurindo o horário regimental, a Senhora Presidente em nome
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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.
MTTE
(Presidente).
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