Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 60ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 06 (seis) dias do mês de Outubro de 2015 (dois mil e quinze), 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. Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves, fez a chamada dos Senhores
Vereadores, estando presente até o momento o Vereador: Manuel Sebastião Pimentel
de Medeiros e Markson Machado Barbosa. Ás 08:15 foi feita a 2ª chamada dos
Senhores vereadores, O Sr. Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves, 2º Vice
Presidente: Michel David Pinto Breves, o Sr. 1º Secretario: Helton Rodrigues Paes, 2º
Secretario: Denilto Silva dos Santos e demais Vereadores: Emir Pedraça de França,
Eldamiro das Neves Gomes, Nara Nídia Bentes da Silva, Luzinei dos Santos Delgado,
Markson Machado Barbosa, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros e Zulândio
Evaristo da Cunha Galdino. Com suas faltas justificadas: Anderson Ferreira de
Oliveira e Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior. A seguir o senhor presidente,
invocando o nome de Deus registra o número legal e de acordo com o que dispõe os
artigos 130 caput e 131, § 1º, do Regimento Interno da Casa em vigor, declara aberta a
presente Sessão Ordinária. Pequeno Expediente: Leitura da ata da 59ª Sessão
Legislativa, que foi aprovada com adendo do Ver. Miro Gomes. Expedientes:
recebidos e expedidos. Recebidos: Of. Nº 002/2015 – GVUG; Of. Nº 006/2015 da
Secretaria Municipal de Educação; Of. Nº 025/2015/GB – AND; Convite do presidente
da comissão do Processo de Escolha do Conselho Tutelar. Expedidos: Of. Nº 446 e
447/2015 – GP. Pauta da Ordem do Dia: Não houve. Matérias entregues a
secretaria: Não Houve. Grande Expediente: Foi inscrito apenas o vereador: Roberval
Neves. Neste momento o Sr. Presidente, convida o 2º Vice presidente: Michel David
Pinto Breves para assumir a direção dos trabalhos, e pede a palavra. Uso da palavra:
1º Orador: Roberval Edgar Medeiros Neves cumprimenta o Sr. Presidente que ora
dirige os trabalhos, colegas vereadores, funcionários desta Casa e todo público
presente, agradece a Deus por mais uma oportunidade de poder exercer seu trabalho,
apresenta Requerimento Nº 005/2015 de sua autoria, assunto: Requer, ao Exmo. Sr.
Prefeito Lúcio Flávio do Rosário- DD. Prefeito Municipal, solicitando, no prazo fixado do
Art.11,§§ 1º e 2º, da Lei nº 12.527/11, informações documentais completas, tais como:
Projeto Básico, Projeto Executivo, Memorial Descritivo, o valor, nome e número do
Registro profissional do (s) responsável (eis) técnico (s), nome e número do registro
profissional do (s) fiscal (is) e cópia do Convênio das obras das unidades Básicas de
Saúde, localizadas nos Bairros de Santo Antônio e Santa Luzia; das obras das
unidades habitacionais do Programa MCMV, tanto Urbanas quanto Rurais ( PNHU e
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PNHR); das quadras cobertas localizadas nas áreas das Escolas Municipais Padre
Sebastião, Marta Ferreira, Edmundo Juarez (Tiro de Guerra) e Aristeu Virgolino e na
Trav. 15 de Agosto ( Módulo); das obras cobertas localizadas na Vila de Cachoeirinha e
na Comunidade Santa Ana (do Capanãzinho); da Feira coberta; das Escolas Estaduais
Dídimo Soares e CETI; e da Escola Municipal Aristeu Virgolino e do Auditório da
Câmara Municipal, e passa a fazer suas justificativas; fala sobre as obras que foram
concluídas e outras ainda inacabadas; diz que algumas delas encontra-se com
deficiências em suas estruturas; diz que as obras dos Postos de Saúde do Santo
Antonio e Santa Luzia, apresentaram rachaduras e parte da obra do posto de Santo
Antonio veio a desabar; diz que recebeu informações não oficial que uma das quadras
cobertas, foi construída com recurso próprio do Município; relata ainda o desabou no
dia 01 de outubro a quadra da Escola Aristeu Virgolino e agradece a Deus, pois no
momento do desabamento não tinha ninguém na mesma; diz que são obras mau
construídas e com material de péssima qualidade; diz que temos que tomar
providências com relação a isso; relata que a Prefeitura se nega a enviar documentos
para esta Casa; diz que a prefeitura tem obrigação copias de todos os convênios para
esta Casa; cita como exemplo o SISPREVE/Manicoré, que está ilegal, pois não foi
criado o conselho que administra o fundo; diz que o Fundo não tem CNPJ, não tem
estrutura nenhuma e provavelmente não tenha recurso que suporte as aposentadorias
das pessoas; relata que tem varias pessoas que a anos estão pedindo sua
aposentadoria; cita como exemplo, o Sr. Onildo Bezerra, que a cerca de quatro anos ou
mais já pediu sua aposentadoria e até hoje não conseguiu; assim como outros
profissionais do Município; em aparte Ver. Sabá Medeiros, fala que concorda com o
orador em parte quando fala da questão das obras; diz que quem faz as obras está
disposto ao erro; diz que quem não faz obras nunca vai errar; diz que na quadra da
Escola Aristeu Virgolino, a obra desabou, mas foi apenas os comunhões; diz que o
Prefeito e o Governo Municipal deve ter cometido erros na tentativa de querer acertar;
relata ainda que muitas obras foram feitas e não foram todas que deram problemas;
espera que possa ser refeito esses trabalhos para não ter risco para a população; com
relação ao SISPREVE, informa ao orador que as aposentadorias não estão sendo
aprovadas, não é pela falta de recurso no SISPREVE, mesmo por que isso não
inviabiliza a aprovação da aposentadoria; fala que seria importante que saibamos
desde o começo do SISPREVE, quem depositou dinheiro ou não; diz que para
aposentar uma pessoa, tem que encaminhar o Processo para o Tribunal de contas,
mas o Tribunal não esta dando a resposta e nem aprovando os Processos que estão
sendo encaminhado; diz que tem alguns Processos desta Casa que estavam
Tramitando e foram indeferidos; relata que entrou em contrario a decisão do Tribunal,
no Processo da Irmã do Arlindo Oliveira e da Mãe do Lélo; Orador agradece o aparte e
incorpora seu pronunciamento, diz que sobre a situação do SISPREVE, se faz
necessário sabermos quanto tem de recurso, por que essa Casa tem dois membros no
conselho e inclusive esta Casa é um dos Órgãos que contribui para a questão do
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orçamento do SISPREVE; relata que a Lei de diretrizes não virar a votação enquanto
não for sanada essa deficiência, por que todo ano a Prefeitura tem o prazo de sessenta
dias para colocar alguns demonstrativos exigido pela Lei de responsabilidade fiscal; diz
que isso é um requisito obrigatório; fala sobre a Feira que antes de concluir a obra já
foram feitos remendos para encobrir as rachaduras; diz que a Prefeitura deveria fazer
fiscalização sobre essa situação, por que se isso esta acontecendo a Prefeitura não
esta cumprindo com suas obrigação de fiscalizar as obras; espera que o Município faça
sua parte de Fiscalizar; fala sobre a questão do asfalto da Rua do Aeroporto, que faz
menos de um ano, e já está todo rachado; diz que da mesma forma está acontecendo
no Bairro do Rosário e nos demais Bairros estão com deficiência em suas obras; diz
que nos como órgão fiscalizador do Município precisamos tomar uma providencia com
relação a isso; relata que na conversa que esteve com o Procurador da República, o
Dr. Rafael Rocha, diz que vai fazer de forma oficial a solicitação de técnicos, peritos
para que faça uma avaliação dessas obras, no caso do asfalto, da unidade básica de
saúde, e outras obras que tem recurso Federal e Estadual, em parceria com o
Município; parabeniza a Comissão de Educação, Saúde e assistência Social, que fez
visita ao Hospital, buscando informações, diz que não concorda com que o Diretor do
Hospital falou que tem remédio; relata que dois dias antes da Comissão ir no Hospital
não tinha remédio, pede a Comissão que insira os depoimentos das pessoas que
estiveram no Hospital dentro desse relatório; diz que uma senhora que estava com
uma pessoa internada disse que não tinha complexo B para colocar no soro, e ela
perguntou se ela podia comprar o remédio, lhe disseram que ela poderia sim e ela foi
até a farmácia, comprou o remédio e colocaram no soro, e ai ela foi atendida, relata
que só foi atendida por que a família da paciente comprou, e isso é comum acontecer,
como nos postos de saúde também acontece, tem falta de luvas para os dentistas
atenderem os pacientes, diz que já chegou ao ponto dos dentistas atenderem com
luvas frágeis, pede também que a Comissão de saúde fiscalize os posto de saúde tanto
na cidade, e faça o relatório substancial, pede também que a Comissão verifique o
tratamento fora de domicílio, para tomarmos as devidas providencias, a respeito do
descaso da situação de saúde do Município de Manicoré, era o que tinha para o
momento, agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande Expediente:
Requerimento nº 005/2015 de autoria do Ver. Roberval Neves; Requerimento nº
002/2015 de autoria do Ver. Uka, que requer da Mesa Diretora desta Casa que faça
pedido de informações a Gerência da Eletrobrás – Escritório de Manicoré, sobre as
interrupções de energia que vem acontecendo em nossa cidade e quais as
providências e prazos estimados para a resolução desses problemas. Indicação nº
042/2015 de autoria do Ver. Sabá, que indica a Secretaria Municipal de Infraestrutura,
serviços de melhoramento nas últimas Ruas, isto é nas Ruas Firmino Rodrigues e Prof.
Mamédio Oliveira e outras do Bairro de São Sebastião. Ordem do Dia. Não Houve.
Considerações Finais: Não houve. Não havendo mais nada a tratar, o senhor
Presidente da Mesa Diretora da Câmara, deu por encerrada a presente Sessão e
Av. Santos Dumont, nº 633 – Bairro: Auxiliadora – Fone/Fax: 385-1440/1515/1500
CNPJ – 14.179.972/0001-08 – CEP: 69.280-000
E-mail: camara.municipalmre@hotmail.com
Site Oficial – www.manicore.am.leg.br

Manicoré - Amazonas

Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré
convidou os senhores vereadores para a próxima Sessão Ordinária no horário
regimental. Eu Helton Rodrigues Paes, Secretário da Mesa Diretora lavrei a presente
Ata. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Manicoré, Plenário Ver. Prof. Emanuel
Colares Duarte, em 06 de Outubro de 2015.
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