Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 65ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 26 (vinte e 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 Vereadora: Nara Nídia Bentes da
Silva e Luzinei dos Santos Delgado. 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, Mario Ruy
Lacerda de Freitas Junior, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros e Zulândio Evaristo
da Cunha Galdino. Com suas faltas justificadas: Anderson Ferreira de Oliveira e
Markson Machado Barbosa. 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 62ª e 63ª Sessão Legislativa, que foi aprovada
com adendo do Ver. Junhão. Expedientes: recebidos e expedidos. Recebidos: Of.
Nº 001/2015 do Sistema de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Manicoré; Of. Nº 013/2015/CMDCA; Of. Nº 026/2015 – SEMAPA. Comunicado da –
ASTRAL. Expedidos: Of. Nº 454, 455, 506, 509 E 510/2015/GP; Of. Cir. nº 081 e
079/2015/GP; Requerimento nº 030/2015/GAB/Ver/AND. Pauta da Ordem do Dia:
Projeto de Lei nº 016/2015, em segunda Discussão, de Autoria do Vereador Presidente
Roberval Edigar Madeiros Neves, que Institui o Estatuto Municipal de Segurança
Bancária. Matérias entregues a secretaria: Não Houve. Grande Expediente: Foram
inscritos para o grande expediente os vereadores: Luzinei dos Santos Delgado, Mario
Ruy Lacerda de Freitas Jr e Roberval Edgar Medeiros Neves. Uso da palavra: 1º
Orador: Luzinei dos Santos Delgado cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores
e todo público presente, agradece a Deus por mais uma oportunidade de poder exercer
seu trabalho, nesta oportunidade registra sua insatisfação do atendimento que teve na
Eletrobrás (Amazonas energia); relata que não teve a oportunidade de falar com a
Gerente; em aparte Ver. Junhão fala que não fica satisfeito quando vê um colega ir ao
uma repartição pública e não é atendido e é destratado por qualquer agente público;
sugere que o orador peça a Mesa Diretora que envie oficio ou qualquer outro
documento pedindo, quando formos a essas repartições sejamos atendidos; diz que
quando vamos as repartições públicas, não vamos tratar de assuntos particulares, mas
sim da população; orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; fala que
teve uma reunião sobre essa questão de energia e foi falado que deveríamos procurar
a Gerente local da Amazonas energia e foi com esse intuito que procurou a mesma,
mas infelizmente não foi possível falar com a mesma; Em aparte Ver. Sabá Medeiros
fala que nas pesquisas que foram feitas no Brasil na questão de funcionário público; diz
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que segundo a pesquisa o funcionário público é o que pior atende a população; diz que
tem muitos funcionários que atendem bem as pessoas; relata que se essa pessoa
atende mal um representante do povo, imagina o povo como não é atendido;
diz que como cidadão e representante do povo não devemos deixar fato como esse
acontecer; diz que não estamos aqui para ser sacaneado por pessoas que vem de fora;
diz que temos que tomar providencia em relação a situação como esta; orador
agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; diz que não culpa o servidores que
ali estão, pois os mesmo cumpri ordem; em aparate Ver. Uka Galdino, diz que na
reunião com a Diretoria de Nível de Estado, foi falado que éramos para tratar desses
assuntos com a mesma, relata que tem um requerimento nesta Casa, pedindo
informações da própria Eletrobrás e até agora não recebeu essa resposta; diz que não
se surpreende com atitudes como esta; diz ainda que não recebeu nenhuma resposta
com relação ao seu requerimento; diz que precisamos fazer alguma coisa com relação
a isso; Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; Em aparte Ver.
Kdé diz que o orador tem razão com relação a essa questão; diz que o orador foi no
Escritório da Empresa para falar com a gerente, foi para tratar de um assunto da
população; sugere ao Presidente, peça explicação pelo motivo do não atendimento,
pois da mesma forma que aconteceu com o orador pode acontecer com qualquer
vereador; diz que isso não pode acontecer de forma alguma; Orador agradece o aparte
e incorpora seu pronunciamento; registra também seu convite a todos os colegas
vereadores e funcionários desta Casa para o dia do Evangélico que acontecerá no dia
31 de outubro, aparte das 17:00 horas e a noite um grande evento com o cantor David,
era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. 2º Orador: Mario Ruy Lacerda de
Freitas Junior cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores e todo público
presente; inicia seu pronunciamento, dizendo que tínhamos tratado na Sessão anterior,
sobre a manifestação na BR 319; fala que a presença dos vereadores nessa
manifestação é muito importante, mas demanda despesas, com logística e
alimentação, por esta razão apresenta Requerimento Nº 027/2015 de sua autoria,
assunto: Requer da presidência da Câmara que contraia despesas e logísticas para os
membros deste Poder Legislativo que se façam presente na manifestação de apoio a
BR319, no dia 27 de outubro e passa a fazer suas justificativas; pede um espaço de 15
minutos da próxima Sessão para que o Centro Juvenil Salesiano possa apresentar
neste Poder suas atividades, antigas, atuais e futuras que estão sendo implantadas;
relata que há um desejo daquela gestão de apresentar a sociedade Manicoreense uma
nova maquina, que produz adesivos e outros itens de publicidade; diz que é importante
que conheçam aquele trabalho para contratar aquele serviço e não o da Capital do
Estado; fala que sugeriu também que eles fossem a Secretarias Municipais aos órgãos
Estaduais, Prefeitura para que todo possam ter o conhecimento desse trabalho que o
Centro Juvenil esta fazendo; apresenta voto de parabenização a todos os funcionários
público do nosso Município; apresenta Projeto de Decreto Legislativo 002 2015, de 26
de Outubro de 2015 que dispõe sobre a concessão da Medalha de Ordem do Mérito
Legislativo ao Deputado Estadual Orlando Cidade e passa a fazer suas justificativas,
era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. Neste momento o Sr. Presidente
convida o 2º vice presidente para assumir a direção dos trabalhos e pede a palavra, já
com a palavra cumprimenta o Sr. Presidente que ora dirige os trabalhos, colegas
vereadores e todo público presente; apresenta Projeto de Emenda da Lei Orgânica do
Município de Manicoré, acrescentando dispositivo a Lei orgânica do Município de
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Manicoré e da outras providencias, e passa a fazer suas justificativas; fala que ira
apresentar em forma de Projeto de resolução um formulário, que vai fazer com que
cada Vereador não tenha mais o trabalho de estar elaborando planilha, formulário,
então ele já vem pronto para que cada vereador possa fazer sua emenda; diz que irá
fazer isso de forma oficial para facilitar o trabalho de cada vereador; fala sobre a
questão da manifestação da BR 319, que o Ver. Junhão fez o pedido para a Câmara
arcar com as despesas dos vereadores; diz que a Câmara vai colaborar no que for
preciso para essa ação que vem beneficiar a nossa população; diz que vai mandar
confeccionar uma faixa em nome do Poder Legislativo de Manicoré em apoio a
liberação e a pavimentação da BR 319; apresenta requerimento Verbal de sua autoria,
de voto de parabenizações aos jovens de Manicoré, através do Departamento da
Juventude e também aos grupos de jovens formados em nossa cidade pelo dia
Nacional da Juventude; fala que vai acontecer um debate aqui no auditório da Câmara;
diz que quando se trata da questão da juventude tem o maior interesse, porque a
juventude esta ausente das discussões políticas e é necessário que os jovens
participem; diz que no seu ponto de vista os jovens não precisam somente participar do
grupo de jovens, mas também precisa ser discutido assunto de seu interesse e da
coletividade, como por exemplo, educação, saúde, para ver se esta funcionando de
forma correta, se não tiver qual será a busca de beneficio necessário; diz que existem
órgãos para verificar essa situação, como por exemplo: conselho Municipal de saúde,
de Educação, de merenda escolar; diz que no seu ponto de vista esses conselhos não
estão cumprindo com sua função como deveriam; era o que tinha para o momento,
agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande Expediente: Requerimento
verbal de autoria do Ver. Junhão; requerimento verbal de autoria do Ver. Roberval
Neves; Requerimento Nº 027/2015 de autoria do Ver. Junhão; foi acordado pelo
plenário a transferência da Sessão Ordinária do dia 03.11.2015, para ser realizada no
dia 09.11.2015, devido que os vereadores participarão do II Seminário Amazônico de
Gestores públicos, promovido pelo TCE/AM. Ordem do Dia. Passa para a segunda
discussão e apreciação do Projeto de Lei nº 016/2015, de Autoria do Vereador
Presidente Roberval Edigar Madeiros Neves, que Institui o Estatuto Municipal de
Segurança Bancária; após a discussão foi colocado em votação nominal e em ordem
alfabética; o referido projeto de Lei foi aprovado por unanimidade, com as alterações.
Considerações Finais: Foi inscrito apenas o Ver. Junhão fala a respeito de um
comentário que ouviu neste sábado de alguns funcionários do hospital que haviam
denunciado o hospital por falta de macarrão e feijão; diz que isso é não é verdade;
relata que o que fez em relação do hospital foi um oficio 006/2015, datado em maio,
onde falava sobre a ambulância do Matupi e reparo no hospital e Oficio 007/2015, que
falava sobre o deslocamento de paciente para Novo Aripuanã, por que não tinha
Médico em nosso Hospital; 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
encerrada a presente Sessão e 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 26 de Outubro de 2015.
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