Câmara Municipal de Nazaré da Mata - PE
Casa Joaquim Nabuco
ATA DA 5a SESSÃO ORDINÁRIA DO IIo PERÍODO
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ
DA MATA. EXERCÍCIO 2019. LEGISLATURA 2017-2020.
Em 03 de setembro de 2019.
Na Presidência: MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAÚJO
Vice-Presidência: ADJAIR PEREIRA DA SILVA
Na Ia Secretaria: PAULO DA SILVA
As 16:15 horas, do dia 03 (três ) do mês de setembro do 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 5* Sessão Ordinária
do n ° Período Legislativo da Câmara Municipal de Nazaré da MataP L Exerckio 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 Arauio Albuquerque Soares. . Edson Antonio da Silva.
Fernando Marcelino da Silva, Jonas Gomes de Arauio. José Pedro da
Silva. Luiz Flávio Rodrigues Dias. Paulo da Silva. Severino Antonio
de Vasconcelos e Tarciso Rodrigues do Nascimento. Ausentes os
Vereadores: Fabiano Félix da Silva e Manuel Antonio Berto da Silva
Havendo numero legal a Sra. Presidente, em nome de DEUS, dá por aberta
a sessão. O Expediente do Dia constou de: 2o discussão e votação do
PROJETO DE LEI N° 11/2019, dispondo sobre a Lei de Diretrizes
0rçamentária/2020; Io discussão 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; REQUERIMENTOS e INDICAÇÕES
DIVERSAS. Em seguida dá-se início ao PEQUENO EXPEDIENTE. Na
Tribuna o Vereador SEVERINO ANTONIO DE VASCONCELOS
evidencia sua cobrança ao prefeito sobre as metralhas em nossa cidade, e
solicita que o prefeito providencie um carro para tirar as metralhas de nossa
cidade. Registra que tem vergonha de andar nas ruas, e a cobrança do povo
é grande mas não é ele que vai carregar ao lixo na cabeça. Registra que
teve conhecimento que com apenas novecentos reais o matadouro entra em
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funcionamento e é sofrer de mais, e faz comentário sobre as despesas para
levar o boi para ser abatido em Vicência. E tem marchante que não
consegue apurar as despesas e evidencia que se o prefeito fizer o
matadouro ele ganha com isso. Ressalta a situação do esporte de Nazaré
que está parado, não existe uma bola, um campo de futebol, há anos atrás
eram trezes times, e será possível que não chegue alguém que faça alguma
coisa pelo esporte. Registra que tem pessoas que recebem subvenção e
nada de esporte. Ressalta que quem é vereador tem que ir atrás. Na tribuna
o Vereador EDSON ANTONIO DA SILVA evidencia seu pedido de
capinação em nossa cidade, agradece ao secretário Obede por atender seu
pedido sobre os postes que estavam apagado em sua rua e ontem seu
pedido foi atendido. Registra que os feirantes da vila reivindicam o
banheiro químico da feirinha da quarta feira. Na tribuna o Vereador
JONAS GOMES DE ARAÚJO saúda o diretor de Cultura e registra que
tivemos a satisfação na ultima sexta feira de participar de um
reconhecimento importante, onde o secretário de educação Marcelo reuniu
as diretoras e vices diretoras e aqui fez uma premiaçâo pelo índice do
IDEP para escolas que se destacaram, e o percentual foi bom. Registra as
atividades desenvolvidas na UBS de Cinco Corações. Registra que a ação
social levou pessoais, como manicure, cabeleireiro e barbeiros e marcou a
comunidade de cinco corações, e parabeniza a secretária Vera Dantas e o
pessoal da saúde, numa prova que o pessoal tem trabalhado para o bem da
população. Ressalta sua alegria em receber um presente maravilhoso de
ganhar uma neta, e registra sua felicidade. Com a palavra a Sra Presidente,
Vereadora MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAÚJO, saúda os
presentes e parabeniza o vereador Jonas pela netinha MEL, que Jesus
possa está abençoando e fazendo dela uma grande mulher, e sabe que
conhecimento o vereador e a família tem para repassar a filha. Em seguida
registra a surpresa com a presença de sua filha, parabeniza o grupo de
bombeiros Civis Memésio de Freitas,, ressalta o trabalho dos bombeiros
civis, que estão organizando sua associação, evidencia a cobrança dos
munícipes evidencia que a Casa não é usada nem para favorecer, nem
prejudicar ninguém. E que muitos que fazem pré julgamento sobre o
posicionamento da câmara municipal estão equivocados. Em seguida faz
comentário sobre as contas que foi julgada pelo tribunal de contas e seu
posicionamento deixa registrado, que aqui vai acontecer como deve e
manda a lei, nem atrasar para favorecer, nem apressar para prejudicar e
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aqui ninguém vai trabalhar com dois pesos e duas medidas e espera que
quem esteja nos ouvindo, muitas vezes com perfis falso, que esse não é um
caminho para melhorar sua cidade, faz suas criticas sobre as pessoas que
utilizam do anonimato para criticar pessoas esquecendo-se que elas tem
família, e usando de artifícios como rede social para denegrir a imagem de
alguns, para falar de palavras e ações que ainda não foram tomadas. Em
seguida dá-se início à ORDEM DO DIA. Em 2° Discussão e votação
PROJETO DE LEI
N° 11/2019, de autoria do PREFEITO
MUNICIPAL, dispondo sobre a LDO P/2020. Com a palavra a Sra.
Presidente registra que apresentou um EMENDA MODIFICATIVA ao
artigo que prevê a autorização ao Chefe do Poder Executivo Municipal
proceder com suplementação prévia, no percentual de 40% (quarenta por
cento), sobre o valor das despesas orçadas para o exercício de 2020.
Registra que em todos os anos anteriores encaminha a solicitação de
autorização previa para suplementar em 40% e esta Câmara Municipal
apresenta emenda reduzindo para 15%, e solicita a aprovação do Plenário.
Com a palavra o Vereador JONAS GOMES DE ARAÚJO evidencia
que a Casa não está em sua totalidade e como a emenda foi apresentada
nesta sessão, e até a gestão do refeito Nado deixou em 35%, solicita
pedido de vista da matéria . Após debate do Plenário é o Pedido de Vista do
Vereador JONAS GOMES DE ARAÚJO aprovado por maioria absoluta.
Em seguida a Senhora Presidente concede Vista da Emenda a todos os
vereadores. Em seguida a Sra. Presidente coloca em Ia discussão e votação
o PROJETO DE LEI
N° 12/2019. de autoria do
PREFEITO
MUNICIPAL, dispondo sobre a criação do Museu Histórico e Cultural de
Nazaré da Mata e Centro de Estudos e Pesquisas do Maracatu - CEPEM.
Que após debate do Plenário é Aprovado de modo unânime. Em seguida a
Sra. Presidente coloca em discussão e votação única o
REQUERIMENTO N° 77/2019. de autoria do Vereador JOSÉ PEDRO
DA SILVA, solicitando registro de Votos de Aplausos e Elogios aos
Guardas Municipais. 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 e votação única o REQUERIMENTO N°
88/2019. de autoria do Vereador JONAS GOMES DE ARAÚJO,
solicitando da municipalidade a desapropriação do imóvel 807, da Rua
Guerra de Holanda, com vista a proceder com a abertura de uma via de
acesso para o Loteamento Laurindo Teobaldo. Que após justificativa oral
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do autor da proposição e do debate do Plenário, é aprovado de modo
unânime. Em seguida a Sra. Presidente coloca em discussão e votação
única a INDICAÇÃO N° 43/2019, de autoria da Vereadora ANA
CLAUDIA DE ARAÚJO ALBUQUERQUE SOARES, solicitando da
municipalidade o asfaltamento da via compreendida entre a Rua Padre
Anísio e o Campus da UPE Mata Norte. Que após justificativa oral da
autora da proposição e do debate do Plenário, é aprovada de modo
unânime. Em seguida a Sra. Presidente coloca em discussão e votação
única a INDICAÇÃO N° 44/2019, de autoria da Vereadora ANA
CLAUDIA DE ARAÚJO ALBUQUERQUE SOARES, solicitando da
municipalidade a construção da pavimentação e saneamento básico das
ruas do Loteamento Tamataúpe, que após justificativa oral da autora da
proposição e do debate do Plenário, é aprovada de modo unânime. Em
seguida a Sra. Presidente coloca em discussão e votação única a
INDICAÇÃO N° 45/2019, de autoria da Vereadora ANA CLAUDIA DE
ARAÚJO ALBUQUERQUE SOARES, solicitando da municipalidade a
implantação do sistema de esgotamento sanitário da Rua Padre Anísio, com
a instalação de manilhas no esgoto a céu aberto que corre porttrás das
residentes existentes na localidade. . 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 e votação única a
INDICAÇÃO N° 46/2019, de autoria do Vereador JOSÉ PEDRO DA
SILVA, solicitando da municipalidade a construção do calçamento e
saneamento básico da Travessa Anísio de Freitas. . Que após justificativa
oral do autor da proposição e do debate do Plenário, é aprovada de modo
unânime. Em seguida a Sra. Presidente coloca em discussão e votação
única a INDICAÇÃO N° 50/2019, de autoria do Vereador SEVERINO
ANTONIO DE VASCONCELOS, solicitando da municipalidade a
instalação de Sanitários na área da Feirinha da V ila.. Que após justificativa
oral do autor da proposição e do debate do Plenário, é aprovada de modo
unânime. 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 djreito.
(Presidente).
/t(l° Secretário).
dh
.(2° Secretário).
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