Câmara Municipal de Nazaré da Mata - PE
Casa Joaquim Nabuco
ATA DA 6a SESSÃO ORDINÁRIA DO IIo PERÍODO
LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ
DA MATA. EXERCÍCIO 2019, LEGISLATURA 2017-2020.
Em 10 de setembro 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 10(dez ) 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 6* Sessão Ordinária
do 11a 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 Araúio Albuquerque Soares. 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. Severino Antonio de
Vasconcelos e Tarciso Rodrigues do Nascimento. 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; 2o
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;
PROJETO DE LEI N° 11/2019 (Legislativo) . de autoria do Vereador.
Luiz Flávio Rodrigues Dias, dispondo sobre a oferta de Merenda Escolar
Adequada pra alunos diabéticos, hipertensos ou obesos da rede pública
municipal de ensino, que após lido PE Encaminhada para parecer das
comissões permanentes; PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 03/2019
(Legislativo), de autoria do Vereador Luiz Flávio Rodrigues Dias, que
após lido PE Encaminhada para parecer das comissões permanentes,
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REQUERIMENTOS e INDICAÇÕES DIVERSAS. Em seguida dá-se
início ao PEQUENO EXPEDIENTE. Na Tribuna a Vereadora ANA
CLÁUDIA DE ARAÚJO ALBUQUERQUE SOARES, evidencia a
fiscalização que fez na merenda escolar do município, verificou que tinha
melancia e algumas frutas e outras foi informada que estavam esperando o
processo licitatório. Registra que as crianças precisam da merenda escolar,
pois saem de casa sem alimentação e por saírem mais cedo das aulas, estão
perdendo conteúdo escolar. Registra que ele veja a situação dos alunos que
estão saindo mais cedo por falta de merenda, a questão dos ônibus, solicita
que eles dê uma entradinha no Loteamento Cinco Corações, pois as ruas
estão às escuras e existe o perigo de estrupos. Na Tribuna o Vereador
JONAS GOMES DE ARAÚJO saúda os presentes e registra que o
prefeito Nino e o vice Pereira vem juntando esforços para que se tenha
uma merenda de qualidade para os nossos alunos, mas infelizmente a
burocracia do nosso pais tem travado, não apenas em Nazaré como em todo
o Brasil, como aconteceu na gestão passada, onde Ana Claudia entendia e
dizia que o repasse por aluno era de trinta e três centavos. Ressalta que o
Secretário Marcelo informou aqui que o processo licitatório está em
andamento. Registrar que hoje tem mamão e melancia e na época era só
cuscuz e salsicha, e está gravado quando Pereira falava que só tinha cuscuz
com salsicha e hoje graças a Deus tem macaxeira e frutas , e o prefeito
Nino tem movido esforços para regularizar a situação. Parabeniza o
Secretário Arlindo que ontem conseguiram para Nazaré da Mata, junto ao
INCRA, um trator, que esta em manutenção. Ressalta que Nazaré ganhou
um trator novo e zero para atender o pessoal da agricultura família.
Registra que pela primeira vez o município compra sua merenda ao
agricultor familiar, e é uma alegria, com a aquisição do trator novo
adquirido pelo INCRA. Registra o requerimento parabenizando o desfile, e
registra sua alegria pelas realizações do prefeito Nino. Faz comentário
sobre as obras de calçamento no Loteamento Cinco Corações, registrando
que também será agraciado com obras de calçamento os Loteamentos
Tamataúpe, Eugênio Bandeira e outros loteamentos e Nazaré terá outras
novidades. Na Tribuna o Vereador TARCISO RODRIGUES DO
NASCIMENTO registra que com relação a merenda a vereadora pode
procurar o secretário Marcelo que será muito bem atendido. Registra as
dificuldades vivida pelo município e será regularizado a questão da
merenda. Parabeniza o secretário Marcelo pelo desfile, foi um grande
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desfile, agradece a presença dos vereadores, ressalta que desfile foi bem
organizado junto com o prefeito, e o desfile terminou de quase 10 horas e
vamos iniciar a construção de calçamento e agradece por tudo que vê
sendo feito e mais novidades estão vindo. Na tribuna o Vereador EDSON
ANTONIO DA SILVA Faz comentário sobre algumas ruas que estão com
postes apagados e solicita providencias do secretário Obede. Em seguida
ressalta seu requerimento solicitando a realização de convênio com clinicas
particulares para que os munícipes possam realizar Raio X, e ontem falou
com a secretária e a informação que recebeu é que o SUS tem uma tabela
de preço que paga por exame e as clinicas se recusam a fazer o exame por
tais preços. Em seguida ressalta seu requerimentos atendidos, parabeniza o
Prefeito pelo desfile do dia 7 de setembro, esteve nos dois horários e
parabeniza por todos que se empenharam. Registra seu pedido ao Prefeito
Nino para contratar veiculo para dá suporte aos Guardas Municipais e
chegou novas viaturas para a Guarda, e agradece ao Prefeito por atender
seu pedido. Na tribuna o Vereador SEVERINO ANTONIO DE
VASCONCELOS parabeniza pelo desfile do dia 07 de setembro, achou
muito bonito tudo que viu e ressalta a apresentação de uma das balizas que
lhe deixou besta. Ressalta a homenagem prestada ao amigo Pelé, pela
Capabode, foi muito bonita. Registra a questão do sanitário da ferinha.
Ressalta que esperou o vereador Tarciso e o mesmo não veio e Nino não
sabe o quanto estar perdendo, fazendo comentário sobre o crescimento da
feirinha, e o povo cobrou muito dele. Registra que a estrada de Longá que
o povo estão cobrando muito. Agradece ao Secretário Cabeça, pois durante
seus 28 anos de vereador, nunca pediu a prefeito nenhum um carro para
socorrer um pobre, mas a necessidade obrigou, pois foi três carros por
Recife, e veja a casa de um vereador com oito mandatos, veja se ele tem
casa na praia, parabenizas quem tem. Ressalta a situação da BR em dia de
feira, com o deslocamento dos idosos, e ressalta que o Prefeito só tem a
ganhar em construir o sanitário. Relata à reclamação do povo e registra
que na frente de Pinóquio tem um Mototaxistas que querem que se faça
uma coberta para colocar moto, já acham pouco a invasão de motos e
querem pegar uma calçada para invadir, isso é um absurdo. Em seguida
registra a questão do beco do Juiz e o povo vem jogando pedra, foi três
vezes a Promotora para que o beco seja aberto durante a manhã, e a noite
ser fechada. Ressalta a situação dos marchantes e faz comentário sobre o
uso do cartão que vem quebrando os marchantes. Ressalta a cobrança do
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povo e a violência não constrói e tem lutado e o problema falado por
Aninha, e aqui no seu sétimo mandatos, varias vezes tinha aula e não tinha
merenda, houve tempo que só tinha coento. Ressalta a crise financeira onde
os sitiante não criam mais gados e noventa por cento do gado que vem é
do sertão e solicita providencia do prefeito sobre o matadouro. E solicita
que Tarciso leve a mensagem para o prefeito. Em seguida a Sra. Presidente,
Vereadora MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAÚJO
parabeniza o Sr. Paulo da Naza e ao técnico legislativo Altair Marcolino
pela sua aprovação da OAB, e parabeniza ele pelo dia de hoje. Com
relação ao desfile de Nazaré da Mata, ressalta que o desfile foi perfeito.
Tudo no horário previsto, tudo que o secretário Marcelo pensou em fazer.
Muita gente antes iam para casa pela extensão do desfile, mas porém vai
uma dica, pois o brilho de uma secretaria depende de outras, e esteve
presente na praça da Revoltosa assistindo o desfile e no próximo ano passe
uma corrente nas entradas principais, como o da Igreja Batista , Revoltosa,
pois foi um absurdo o que aconteceu à noite com a praça, que estava numa
escuridão, gente encostando carro de som, gente de fora que não tem
respeito com o desfile de nossa cidade. E faz comentário do ocorrido onde
houve uma confusão e a policia precisou atirar para cima para dispersar a
confusão. Registra que parabeniza o Secretario mas deixa para a gestão
essa observação com relação a segurança do povo. Seu assunto também é
Diamante, ressalta que se admirou com a falta de assistência de ACS na
parte de cima, as pessoas acamadas e com derrame estão desassistida,
acarretando outros problemas que é que a ficha de atendimento só dá para
os moradores de Cinco Corações. Com relação a transporte, pessoas
indagando se temos ônibus disponível para levar pessoal para a fábrica de
pincel que é uma empresa privada, mas procurará informação, mas tem
ônibus que levam pessoas para empresa privada mas falta ônibus para levar
estudantes, e uma criança de 12 anos veio lhe relatar que perdeu três
provas seguidas por falta de transporte escolar. São crianças, menores, que
devemos ter o máximo de cuidado. Dentre outras denuncias que iremos
averiguar, pois não é do seu interesse jogar pedras, estamos para ajudar e
melhora a vida das pessoas, até porque somos representantes dos mesmo.
Com relação à iluminação continua a mesma desgraceira, teve o cuidado
de ir nas ruas e muitas não se consegue passar, falta de limpeza nos
terrenos e até Lei já temos para obrigar os proprietários dos terrenos
manter limpo, é só questão de resgatar essa lei e tentar organizar nossa
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cidade. Cinco Corações não vai se aprofundar muito, pois estará amanhã
em Cinco Corações devido às observações de pessoas que vieram lhe
procurar e amanhã estará lá. Em seguida tem início à ORDEM DO DIA.
Em 2a discussão o PROJETO DE LEI N° 11/2019, de autoria do Prefeito
Municipal, dispondo sobre a Lei de Diretrizes Orçamentária. Em seguida é
colocado em discussão única a Emenda apresentada pela Vereadora
MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAÚJO alterando a redação
do artigo 27, reduzindo de 40% para 15% a autorização prévia de
suplementação pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, que foi
concedida Vista ao Vereador JONAS GOMES DE ARAÚJO, na sessão
passada. Que após debate do Plenário é REJEITADO por oito voto contra
cinco ( 08 x 05). Votaram pela aprovação da Emenda os Vereadores: Ana
Claudia de Araújo Albuquerque Soares, José Pedro da Silva, Luiz
Flávio Rodrigues Dias. Paulo da Silva e a autora MARISTELA
MARIBEL DE FONTES ARAÚJO. Votaram pela REJEIÇÃO da
emenda os Vereadores: Adiair Pereira da Silva. Edson Antonio da
Silva. Fabtaao Féitx da Silva. Fernando Marceüno da Silva. Jonas
Gomes de Araújo. Manuel Antonio Berto da Silva. Severino Antonio
de Vasconcelos e Tarciso Rodrigues do Nascimento. Em seguida a Sra.
Presidente coloca em 2a Discussão e Votação o PROJETO DE LEI N°
11/2019 (LDQ/2020). Com a palavra o Vereador LUIZ FLÁVIO
RODRIGUES DIAS registra que tem acompanhado os debates e na sua
opinião, não como vereador ou político, mas como cidadão nazareno, tem
constatado que o radicalismo Nino e Nado está trazendo um atraso aos
trabalhos da Casa e para a própria cidade, precisamos trazer projetos,
discutir a questão da gestão atual de ser boa ou mal, de estar acertando ou
errando, tem procurado ser imparcial e votar naquilo que sua consciência
lhe conduz a ser o certo. As vezes coincide com a maioria dos pares, as
vezes contra a maioria dos seus pares, isso é a democracia, mas a maioria é
quem vencer nesta Casa, e cabe a população avaliar o que realmente
acontece em nosso município; cabe a população avaliar se a gestão é boa
ou não. Criticas não construiu nada para Nazaré e seu voto nas diretrizes é
contra e tem base no parecer do Tribunal de Contas e para ele é um raio x
de como está sendo administrado Nazaré da Mata; o INSS não vem sendo
pago, com problema de folha e o Prefeito o precisa equilibrar esforços para
equacionar isso, e não podemos está com a folha acima do limite e
continuar acima é errado,precisamos ter uma solução para isso, o dinheiro
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da folha está comprometendo. E vota contra, seu voto, dispensa outros
comentários e cabe a população avaliar o resultado, e sua questão não
estar com ofensa contra vereador, cabe a população avaliar isso, o voto é a
opinião de cada um, deve ser respeitado e precisa expressar sua opinião.
O Vereador JOSÉ PEDRO DA SILVA ressalta as palavras de Dr Luiz, e
cada gestor dá sua contribuição, a gestão de Nado deu sua contribuição
para o nosso município, a gestão de Nino está dando sua continuidade e
ficamos comparando a com b, e registra que vota contra a LDO. A
Vereadora ANA CLÁUDIA DE ARAÚJO ALBUQUERQUE SOARES
registra que essa Casa tá bom de pára de avaliar a gestão passada, aqui
estão falando até de precatório que ficou de um acidente, diferente da
gestão atual que deixou débito na Celpe e Nado nunca veio aqui trazer esse
assunto, passamos a gestão passada sem dizer aqui que a gestão passada
deixou débito com a Celpe, com comerciantes que foram pagos por Nado,
e hoje qualquer questão que Aninha levanta aqui tem que falar da gestão
de Nado. uma gestão que saiu deixando dinheiro em caixa e sem dever
nada, diferente da ex- gestão do atual gestor. Registra que sempre teve seu
posicionamento em votar, de defender, pois tem lado, e não fica do lado do
poder, e continuará sendo assim, quem achar ruim, quem caiu e desmaiou,
e Aninha continuará com seu posicionamento, não vai ter a ou b, e ninguém
pode fala ou querem que ela debulhe o milho? Registra que quer ser
respeitada no seu posicionamento e vamos trabalhar. Registra que o caro
munck não foi comprado, tem um carro de praça que não faz viagem para
o município, e vai falar, pois foi eleita pelo povo e pelo povo vem nessa
Casa e fala e vota contra a LDO. Com a palavra o Vereador JONAS
GOMES DE ARAÚJO evidencia que tem sua consciência tranqüila,
que se pergunte ao secretario atual e os da gestão anterior, desde 2005, e
seu comportamento nesta Casa é um só, mas não pode ser um vereador na
época de Nado e outro na época de Nino. Indaga: quando foi que um
vereador votou contra a LDO? Contra a LOA? Em todas as prefeituras e
câmaras do Brasil não existe votar contra a LOA e LDO. Registra que o
vereador vota, dá o aval e vai fiscalizar, e não travar o município.
Imaginem como ficaria se os vereadores reprovassem a LDO. A vereadora
colocou a emenda no seu direito, mas se foi rejeitada que se aprove o
orçamento, e solicita que se puxe o relatório para saber se quem já votou
contra a LOA ou LDO. Registra que as prefeituras vivem momentos
difíceis. Como é que a prefeitura vai diminuir a folha se precisa de pessoal
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para a assistência social. Faz comentário sobre a entrevista do Maurício e
o mesmo gerenciava algumas secretária na gestão passada e qual o projeto
social que foi desenvolvido, e faz leitura dos projetos sociais que estão
funcionando no município. Ressalta que da mesma forma que entendia as
dificuldades do ex-prefeito também deve entender a gestão de agora, faz
comentário sobre as precatórias que o atual prefeito pagou. Registra que
quando se manda um projeto para cá, se manda para a analise dos
vereadores, e convida os vereadores para fazer uma visita nas secretarias
pra conhecer os serviços. Registra que quando se vota contra a se vota
contra os destinos de Nazaré da Mata. Com a palavra o Vereador PAULO
DA SILVA registra que não disse que era contra a LDO, ele foi contra ao
40%, e o prefeito está no papel dele de pedir, e 2020 está chegando e se
existe dinheiro para a educação que se invista na educação, se existe
dinheiro na infra estrutura que se invista na infra-estrutura. Registra que
não vai travar o município com sua ignorância. Evidencia que nunca
votou contra os projetos, parabeniza Jonas pelo entendimento dos projetos
da ação social, e o mesmo esqueceu do projeto destinados às pessoas com
deficiência. Registra que anda nas secretaria para cobrar para outros e
deixou de ir na secretaria de ação social por ter sido tratado mal; registra
que não é fácil administrar uma cidade como Nazaré da Mata, uma cidade
muito politizada. E registra que vota na LDO e é contrário aos 40%. Com
a palavra o Vereador FABIANO FÉLIX DA SILVA_registra que
GERUZA é uma guerreira, quando liga para ela é sempre muito bem
atendido, e ressalta seus agradecimentos a atenção de Gerusa ao
Secretário Marcelo que também está de parabéns, por mudar a cara de
educação de Nazaré da Mata. Registra que vota favorável a LDO. Com a
palavra o Vereador EDSON ANTONIO DA SILVA ressalta seu pedido
ao Chefe do Poder sobre a inclusão da gratificação de salubridade para os
ACS e tal previsão está contido no artigo 45 da LDO, e evidencia que vota
favorável a LDO. Após debate do Plenário a Senhora Presidente coloca em
2a Votação o PROJETO DE LEI N° 11/2019 (LDO), que é aprovado por
maioria absoluta ( 09 x 03) . Votaram pela aprovação do PROJETO DE
LEI N° 11/2019 os seguintes vereadores: Adiair Pereira da Silva,
Edson Antonio da Silva, Fabiano Félix da Silva, Fernando Marcelino
da Silva. Jonas Gomes de Araúio, Manuel Antonio Berto da Silva.
Severino Antonio de Vasconcelos. Paulo da Silva e Tarciso Rodrigues
do Nascimento. Votaram contra ao PROJETO DE LEI N° 11/2019 (LDO),
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os seguintes Vereadores: Emenda os Vereadores: Ana Claudia de Araújo
Albuquerque Soares. José Pedro da Silva e Luiz Flávio Rodrigues
Dias. Em seguida a Sra. Presidente coloca em discussão e votação única a
REDAÇÃO FINAL do PROJETO DE LEI N° 11/2019 (LDO). que é
aprovada 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 e subscrito por todos os
Vereadores, solicitando registro de Votos de Aplausos , felicitações e
congratulações pelo aniversário da NAZA FM - 31 anos. 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 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).
^
.(Io Secretário).
,(2° Secretário).
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