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ATA DA 67ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 07 (sete) dia do mês de Novembro de 2016 (dois mil e dezesseis), nesta cidade
de Manicoré – AM, no Prédio Próprio do Poder Legislativo Municipal, Governador
José Lindoso, na Sala das Sessões, Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares Duarte, às
08h00, o Sr. 1º Secretario: Helton Rodrigues Paes Neves fez a chamada dos
Senhores Vereadores, estando presente apenas o Vereador: Denilto Silva e Yuri
Reis. Ás 08:15 foi feita a 2ª chamada dos Senhores vereadores, presentes, o Exmo.
Sr. Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves,1º Secretario: Helton Rodrigues
Paes, 2º Secretario: Denilto Silva dos Santos e demais Vereadores: Emir Pedraça de
França, Edson Minoro Tsugawa, Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior, Manuel
Sebastião Pimentel de Medeiros, Markson Machado Barbosa, Luzinei dos Santos
Delgado, Wellington Yuri Lelo Reis e Zulândio Evaristo da Cunha Galdino. Com
suas faltas justificadas: Anderson Ferreira de Oliveira e Michel David Pinto Breves.
A seguir o senhor presidente, invocando o nome de Deus registra o número legal e
de acordo com o que dispõem os artigos 130 caput e 131, § 1º, do Regimento
Interno da Casa em vigor, declara aberta a presente Sessão Ordinária. Pequeno
Expediente: Leitura das atas da 65ª e 66ª que foi aprovada sem restrições.
Expediente: Recebidos e expedidos. Recebidos: Of. nº 088,/2016- SEMAD; Carta
nº107/2016 – IDAM; Of. nº 180/2016- U.M.M. /SUSAM. Expedidos. Of. Cir. nº
043/2016-DPE; Of. nº 288, 283, 290, 293 e 296/2016-DPE. Pauta da Ordem do Dia:
Não houve. Matérias entregue a secretaria: Não houve. Grande Expediente: Foi
inscrito apenas o vereador Roberval Neves: Uso da palavra; Roberval Edgar
Medeiros Neves convida o Sr. 2º Secretario: Denilto Silva para assumir a direção
dos trabalhos e pede a palavra, já com a palavra cumprimenta o Sr. presidente que
ora dirige os trabalho, vereadores e todo público presente; fala sobre a inauguração
da agencia do INSS, onde esteve presente, mas não pelo convite do Governo
Municipal tenha convidado, mas por que recebeu o convite do Ministério da
Agricultura e Reforma Agrária e do INSS, tanto é que não foi programada pelo
Município, que no mesmo dia estava sendo inaugurada mais duas agências, que foi
em Nova Olinda e Rio Preto da Eva; diz que essa inauguração se deu de uma forma
extrapolada, falado até pelo membro do INSS, por que para inaugurar uma agência
do INSS, precisava ter sido divulgada no diário oficial da União, mas não existiu a
publicação no diário oficial da União, dito pelo próprio funcionário do INSS; diz que
os diretores e funcionários do INSS, foram pressionados pelas instituições da
colônia dos pescadores, para fazer o pagamento do seguro defeso; diz que isso foi
uma luta de vários setores para que a Agência do INSS funcionasse; diz que no
inicio de 2013 já tínhamos essa preocupação, que encaminhamos documentos a
Agência do INSS, quando não era esse gerente que esta agora, que foi dito la que
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toda questão do INSS foi tratada com esse gerente atual, diz que passaram muitos
gerentes pelo o INSS, desde que a inauguração seja feita, como o Iraci da Costa
Conceição e Berkson Beijamim Conceição de Melo; diz que conforme o ofício que
recebeu, no dia 26 de Fevereiro de 2013, não havia limite orçamentário e não viu
nenhuma autoridade de Manicoré preocupada para que a Agência do INSS fosse
instalada aqui, nem Prefeito e vice prefeito; diz que a única ação que o executivo
tem é um projeto de Lei, que foi encaminhado para esta Casa, para que autorizasse
a doação do terreno; diz que a Secretaria de Promoção Social infelizmente deixava
a população a mercê da sorte, não atendia a população, diz que já criticou a ação
vergonhosa, que foi feito aqui na Câmara, que até hoje tem pessoas que foram
prejudicadas, por que se deu de forma errada, pois não se dar entrada em beneficio
Previdenciário através da justiça, só se recorre a justiça quando o tramite
administrativo já tenha vencido; relata que teve Advogado e Secretario (a) do
mesmo acompanhando o beneficiário para cobrar a parte de seu beneficio, espera
que a Agência do INSS funcione, por que pelo que sabe o único funcionário do INSS
é o gerente, até por que o Governo Federal fez concurso público, justamente por
não ter funcionário para lotar nas agências novas e essas pessoas ainda não foram
lotadas e só pode trabalhar no INSS as pessoas que passaram por um treinamento;
Em aparte Ver. Sabá Medeiros cumprimenta a todos, diz que o orador esta correto
em falar que a pessoa tem que ter o conhecimento sobre a área que vai trabalhar,
diz que não concorda com certas palavras do Presidente, por não sabe qual seu o
objetivo em questionar a inauguração do INSS, por que esta aplaudindo pela
inauguração do INSS, não importa se foi o Prefeito, Ex-prefeito e presidente desta
Casa, parabeniza o Presidente desta Casa não questão com a documentação para
conseguir a sede do INSS em Manicoré, diz que nos tivemos também nossa parcela
de colaboração para que o INSS tivesse hoje uma sede em Manicoré, que
aprovamos a Lei e também fomos solicitar a construção da sede, então todos nos
estamos de parabéns; di que na questão do funcionário, conforme o presidente do
instituto, disse que ficaria três servidores, duas senhoras e um gerente e que os
servidores concursados, seriam chamados e teriam treinamento, ficariam em
Manicoré e esses funcionários que vieram de outras agencias eles iam embora; em
relação que foi feito uma ação vergonhosa que foi feito aqui nesta Câmara, diz que
participou dessa ação como intuito de resolver muitos problemas que tem na
previdência social, até por que não tendo agencia a dificuldade é multo grande para
irem em Manaus, faltava documentos, não aprovavam e outros, foi por isso que foi
dado a entrada pelo Advogado; diz que se ele cobrava ou não isso não é problema
seu; parabeniza as pessoas que fizeram o concurso do INSS que passaram para
atender a Agência de Manicoré, que vai ser a Perita da agencia; Orador agradece o
aparte e incorpora seu pronunciamento, diz que justamente por isso que questiona,
por que as pessoas que passaram no concurso, ela tem que ser o mais breve
possível nomeadas aqui em Manicoré, que não somente a medica, mas outras
pessoas que passaram também; diz que após o oficio recebido do INSS, fizemos um
requerimento, ao Senador Eduardo Braga que mandou também a resposta, que
levaria ao conhecimento da assessoria orçamentária, foi ai que foi destinado o
recurso, para a construção da Agencia, não apenas só de Manicoré, como também
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da outras; diz que não é contra a inauguração do INSS, mas vim a pessoa elogiar o
um Prefeito e dizer que Manicoré esta a mil maravilhas, pois sabemos que isso não
é verdadeiro; diz que precisamos saber para onde esta indo o recurso da saúde e
Educação que esta faltando tudo, pede aos vereadores que busquem informações e
investigue e pedir de forma conjunta entrar com o pedido de abertura de uma
comissão parlamentar de inquérito para investigar os fatos ocorridos em Manicoré.
Agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande Expediente: Não
houve. Ordem do Dia. Não houve. Considerações Finais: Foram inscritos os
vereadores: Markson e Sabé Medeiros: 1º Markson Machado Barbosa
cumprimenta a todos; fala sobre a inauguração do INSS, diz que esteve presente,
juntamente com o Ver. Luzinei, vice prefeito Paulo Sergio e Roberval Neves, a
equipe do Governo Municipal vários colegas vereadores também, diz que a pesar
das interpretações políticas que se faz por diversos atores, mas considera que
nossa presença foi honrosa, por que se justifica pela função pública que exercemos,
tendo em vista a grande importância em nosso Município, espera que venha
funcionar e resolver os problemas daquelas pessoas que realmente precisam do
beneficio, que concertesa vai contribuir para a economia do nosso Município,
agradece e finaliza. 2º Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros fala sobre a
consulta pública que vai ter dia 09 sobre a reserva do Rio Manicoré, diz que da
forma que esta sendo proposta é contrario, como tem vários vereadores que
também são contrario, embora tenha amigos que são favoráveis a esta reserva; diz
que o Presidente do INSS, falou muito bem da situação econômica do Brasil,
parabeniza o mesmo por isso; diz que fica se perguntando, que será que o atual
prefeito não tem um pouquinho de mérito em relação a construção da sede do INSS
em Manicoré? será que o Deputado Silas Câmara que foi o que mais lutou pela
agencia do INSS em Manicoré também não tem mérito? Senador Eduardo Braga?
Diz que muitas pessoas tem mérito inclusive nos, por que votamos a favor; diz que
hoje o que esta faltando na previdência social, é na questão de aposentadorias,
auxilio doenças que são fraudados e precisa verificar essa situação para que possa
melhorar, espera que as pessoas que vão trabalhar na agencia de Manicoré possa
dar o direito, a quem tem de verdade; Era o que tinha para o momento, agradece e
finaliza. Não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente da Mesa Diretora da
Câmara, deu por encerrado a presente sessão e convidou os senhores vereadores
para a próxima Sessão Ordinária no horário regimental. Eu Helton Rodrigues Paes,
1º Secretário da Mesa Diretora lavrei a presente Ata. Sala das Sessões da Câmara
Municipal de Manicoré, Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares Duarte, em 07 de
Novembro de 2016.
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