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ATA DA 81ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Dezembro 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: Markson
Machado Barbosa, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros e Zulândio Evaristo da
Cunha Galdino. Ás 08:15 foi feita a 2ª chamada dos Senhores vereadores. O Sr.
Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves, 1º Secretario: Helton Rodrigues Paes, 2º
Secretario: Denilto Silva dos Santos e demais Vereadores: Emir Pedraça de França,
Eldamiro das Neves Gomes, Luzinei dos Santos Delgado, Nara Nídia Bentes da Silva,
Markson Machado Barbosa, 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 Michel David Pinto Breves. 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 das
atas, 78ª e 80ª sessões Ordinárias, que foi aprovada com adendo do Ver. Denilto, Emir
França, Uka Galdino, Markson, Miro Gomes, Sabá Medeiros, Roberval Neves.
Expedientes: recebidos e expedidos. Recebidos: Não houve. Expedidos: Of.
Nº375/2015/GDP/72ª/DIP. Pauta da Ordem do Dia: Projeto de Lei Complementar nº
001/2015, de 29 de outubro de 2014 – Institui o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manicoré, de autoria do Executivo Municipal; Projeto de Lei nº 008/2015
de 14 de Maio de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária para o exercício de 2016, e dá outras providencias; Projeto de Lei Nº
013/2015, de 30 de junho de 2015, aprova o Plano Municipal de Educação – PME e dá
outras providências, de autoria do executivo Municipal; Projeto de Emenda à Lei
Orgânica do Município nº 001/2015, de 26 de outubro de 2015, que acrescenta
dispositivo à Lei Orgânica do Município de Manicoré e dá outras providências de
autoria da Mesa Diretora; Matérias entregues a secretaria: Não houve. Grande
Expediente: Foram inscritos os vereadores: Luzinei, Junhão e Roberval 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; diz que o ano de 2015 foi muito proveitoso, cita dois
versículos do livro de Salmos Cap. 103: Vers: 01 e 02: “Bendize, ó minha alma, ao
senhor e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome” e “Bendize, ó minha alma,
ao senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios”; diz que no ano de 2015,
sofreu um acidente, assim como sofreu o vereador Michel, causando problemas a sua
saúde; diz que hoje podemos está aqui para agradecer a Deus, pois teve pessoas que
não tiveram a mesma oportunidade para agradecer; agradece também aos colegas que
foram favoráveis nas votações das proposituras que apresentou; espera que em 2016,
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possamos continuar com a mesma força, paz, vigor e amizade que temos, apesar de
diferentes pensamentos políticos; deseja a todos em 2016 um ano de muitas paz e
saúde a todos, agradece e finaliza. 2º Orador: Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior
cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores e todo público presente; apresenta
um breve resumo da prestação de contas de seu mandato em 2015; passa a ler o
resumo das proposituras apresentados em 2015; diz que o resumo que faz é apenas
um inicio do que quer chegar agora; rememora aos colegas o nosso compromisso de
posse que diz: “prometo cumprir a constituição Federal, a constituição do Estado, a Lei
orgânica do Município, observar as Leis, cumprir o Regimento Interno da Casa e
desempenhar com lealdade o mandato que me foi confiado, trabalhando sempre pelo
progresso do Município e bem estar do seu povo”; diz que cumpriu o regimento e
desempenhou com lealdade o mandato confiado pelo povo; relata que não votou contra
professor e contra qualquer outra classe, muito pelo contrario sua valorização foi a
principal bandeira; cita como exemplo a Lei de lotações, onde muitos votaram contra e
a oposição salvou a classe; diz que tem alertado diversas vezes essa casa, quanto a
votação do código tributário que já conseguimos transferir para uma analise melhor e
mais profunda e do Estatuto do servidor, que também propomos levar uma discussão
mais profunda e mais justa; outro trecho do compromisso e posse, que diz:
“trabalhando sempre pelo mandato que me foi confiado e progresso do Município e
bem estar de seu povo”; diz que acabou de apresentar proposituras importantes que
foram apresentadas este ano, que fiscalizam e sugere, que obrigam, reconhece entre
outros; diz que não é vereador para puxar saco de Prefeito; diz que vê faltar merenda
escolar, deficiência de transporte escolar, falta de medicamentos e Médicos, vê ações
de créditos mentirosas e ficam calados; diz que suas proposituras mostram que vem
aqui atuar na casa do povo para o mesmo; diz que quatro ou cinco vereadores lhe
taxaram de Demagogo; diz que a demagogia é um termo que significa a arte ao poder
de conduzir o povo, é uma forma de atuação política, na qual existe um claro interesse
em manipular ou agradar a massa popular incluindo promessas que muito
provavelmente não serão cumpridas, visando apenas a conquista do poder político; diz
que não se considera demagogo, pois não se enquadra em seu significado; diz que o
que faz e promete é o que esta dentro de suas atribuições legislativas que é legislar,
fiscalizar com indicações e requerimento e julgar as contas dos prefeitos quando vem
para esta Casa; diz que não está fingindo defender o povo; suas proposituras provam
isso; relata que não veio para a casa do povo ver posto de saúde desabar, obras
paradas com o prazo vencido, Postos e Hospital sem Médicos e sem medicamentos,
professores perseguidos e tanto outros absurdo, e colocaram uma mascara onde tudo
é belo e funcional; diz que quem lhe acusa não passa de hipócrita e demagogo; finaliza
desejando a todos um ano de muita fartura e bonança; agradece e finaliza. Neste
momento o Sr. Presidente convida o Sr. 1º Secretario Helton Rodrigues Paes para
assumir a direção dos trabalhos e pede a palavra, já com a palavra cumprimenta o Sr.
Presidente que ora dirige os trabalho, colegas vereadores e todo público presente,
agradece a Deus por mais uma oportunidade de poder exercer seu trabalho, apresenta
um balanço dessa sessão legislativa de 2015; diz que foi a primeira sessão legislativa
de sua gestão no comando da mesa diretora e passa a ler o referido relatório;
esperamos que no ano de 2016 possamos produzir muito mais com a graça de Deus;
diz que precisamos verificar os erros que Manicoré hoje enfrenta; relata que temos um
problema sério de saúde, uma saúde caótica; diz que Manicoré tem hoje na área da
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saúde o Dr. Luíz, não menosprezando os outros profissionais, pois os enfermeiros
fazem além de suas funções, correndo risco, pois na ausência do medico são eles que
prescreve medicamentos; na situação caótica que o Município se encontra muitas
vezes os técnicos ou enfermeiros (as), eles fazem para não deixar a população na
mão; diz que é preciso olharmos esse lado tanto a administração pública quanto, dos
vereadores que somos fiscais e cobrar para que esse atendimento venha a melhorar;
Em aparte a Ver Nara Nídia cumprimenta a todos, pede ao Sr. Presidente que
apresente se possível o total de sessão e total das presenças dos vereadores durante
o ano de 2015 para que pudéssemos de alguma forma, está prestando conta do nosso
trabalho neste poder; orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento, diz
que é importante sim que acompanhemos o trabalho do Legislativo; diz que muitas
vezes aqui na Câmara, por exemplo, possa ser que tenha alguém que esteja muito
presente, mas talvez não tenha uma atuação tão forte e que cobre as ações em
beneficio da população, quanto outro que as vezes possa vim menos, mas o importante
que possamos esta presente e cada vez mais sendo atuante participando das sessões
que é muito importante; diz que uma pessoa que atua em Cachoeirinha, questionou
com relação ao relatório apresentado aqui pelo representante do Governo e disse que,
o que o cidadão José Ivan disse aqui é o mesmo que falou também; diz que o relatório
apresentado não é verdadeiro, segundo essa pessoa; diz que as informações passado
por José Ivan e por mim essas sim são verdadeiro; percebemos que há uma intenção
do Governo Municipal de querer camuflar as informações e defeitos, pois não estamos
aqui para encobrir erros de ninguém; estamos aqui para cumprir com a nossa função
fiscalizadora de verificar os problemas e cobrar das instituições que tem a obrigação de
fazer; questão da saúde é claro que a saúde é dever do Estado, mas principal
responsável hoje pela saúde do Município é a Prefeitura, pois os recursos do Governo
do Estado e do governo federal são repassados para o Município; mas a prefeitura diz
que não tem dinheiro para passagem, medicamento e outros; diz que estamos
trabalhando, ligando para o disque 100 para que essa pessoa, sejam atendidos. Em
aparte Ver. Luzinei cumprimenta a todos, diz que com relação ao atendimento, já deu
sua opinião na sessão anterior; diz que em sua opinião a UBS, estava no porto de
Cachoeirinha, mas se a população não foi para o atendimento é por que não estava
precisando; diz que falta de aviso não foi; diz que se não tivesse sido ninguém atendido
seria muito bom, pois mostraria que a população não está doente, visto que a UBS
passou por diversos portos e fez sua obrigação; orador agradece o aparte e incorpora
seu pronunciamento; diz que na verdade não é que as pessoas não tenham ido, as
pessoas foram atrás, e eles estabeleceram quatro vagas; diz que isso é complicado,
por que a Cachoeirinha tem o Posto de Saúde, que esta cadastrado no Ministério da
Saúde, como sendo um posto que tem profissionais e que toda unidade básica de
saúde é feito um repasse de acordo com as equipes que ali tem; pergunta para onde
está indo esse recurso que está sendo repassado para o Município através da unidade
Básica de saúde de Cachoeirinha? Precisamos saber dessas informações; diz que o
que esta acontecendo em Manicoré é um descaso total, por exemplo, o SISPREV as
pessoas estão com cerca de dez anos pedindo a sua aposentadoria e até agora não se
aposentaram; tem o Programa Minha CASA Minha Vida, que a noticia que corre é que
tem gente construindo casa e cobrindo com o material da minha casa minha vida; diz
que tem empresa construindo casa sem segurança nenhuma; diz que a empresa não
tem mais material para construir; diz que tem funcionário que saiu e não recebeu, por
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fim ta um descaso total; diz que pediu o Projeto básico de todas as quadras cobertas
das Escolas, da feira coberta, Postos de Saúde, do Prédio da Câmara que foi
construído pela Prefeitura; diz que precisa desses projetos básicos para o arquivo da
Câmara e até agora não teve esses projetos; Em aparte Ver. Sabá Medeiros
cumprimenta a todos, diz que tem certeza que tem coisas que devemos concorda; diz
que está aqui não para agradar A, B ou C, mas sim para fazer seu trabalho, mas
acreditava que essa questão política fosse aflorar em 2016; diz que esperava que
fossem falar pelo não atendimento de saúde, por que embora não seja pra todos, mas
se a UBS, estava no porto talvez não tenha sido atendido quem não procurou o
atendimento; diz que alguém que contou essa historia ela deve ser melhor interpretada
para não cometermos injustiça com as pessoas; sobre a aposentadoria, não é a
Prefeitura que aprova sua totalidade, ela é pedida na Prefeitura e o ultimo tramite vai
para o tribunal; orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; diz que não
esta aqui desrespeitando ninguém, esta apenas defendendo os direitos da população,
agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande Expediente: Não houve.
Ordem do Dia. Passa para a discussão e apreciação do Projeto de Lei complementar
nº 001/2015, que Institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manicoré;
com a palavra o Ver. Sabá pede para que o referido Projeto seja retirado de pauta para
uma melhor analise e que as comissões tragam para a discussão em plenário nas
sessões de fevereiro de 2016; Ver. Denilto pede para retirar de pauta e pede que seja
registrado em ata que a 2ª Comissão se responsabiliza para trazer para discussão e
aprovação em plenário nas primeiras sessões de fevereiro; Ver. Roberval diz que
conforme acordo das lideranças sobre o projeto que trata do Estatuto do Servidor
Público do Município de Manicoré, continua sua tramitação para analise e com o
compromisso nas primeiras sessões de 2016, para fazermos analise, discussão e
votação; O Sr. Presidente acatando o pedido das lideranças retira de pauta o referido
projeto com o compromisso de nas sessões de 2016 seja levado ao plenário para
votação e aprovação; passa para a discussão e apreciação do Projeto de Lei nº
013/2015, que aprova o plano Municipal de Educação e da outras providencias; o Sr.
Presidente faz uma explanação do referido projeto de Lei e sua metas; questão de
ordem ao Ver. Uca que pede prorrogação da sessão por mais uma hora; O Sr.
Presidente coloca em votação a prorrogação da sessão por mais uma hora; aprovado a
prorrogação, o Sr. Presidente prossegue com a explanação do referido Projeto; após a
explanação e discussão do referido Projeto, o Sr. Presidente coloca em votação
nominal e em ordem alfabética; o referido projeto foi aprovado por unanimidade com as
mudanças discutidas; em seguida o Sr. Presidente coloca em votação as metas e
estratégias; foi aprovado por seis votos a três a segunda proposta; em seguida foi
explanado e discutido as demais metas; O Sr. Presidente coloca em votação; as metas
e estratégias foi aprovado por unanimidade com as referidas modificações; passa para
a discussão do projeto de emenda a Lei Orgânica n 001 – MD; aberta a discussão, mas
segundo os relatores dispensado as discussões; em seguida o Sr. Presidente coloca
em votação nominal e em ordem alfabética; aprovada a emenda a Lei orgânica do
Município de Manicoré em primeiro turno; em seguida passa para a discussão da LDO,
segundo o Sr. Presidente não identificou os anexos de riscos ficais, por esse motivo
retira de pauta; diz que a LOA não será colocado em votação devido não ter sido
aprovado a LDO. Considerações Finais: foram inscritos os vereadores: Uca Galdino e
Markson: 1º Uca Galdino cumprimenta a todos, diz que alguém brincou com o Ver.
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Junhão e o mesmo ficou chateado; diz que o mesmo tem o direito de ficar chateado,
mas não pode vim aqui nesta tribuna desrespeitar nenhum vereador; pede da Mesa
Diretora que possamos ser respeitado; outra situação é que estamos terminando o ano
e não queremos jamais esta fazendo comparação politiqueira de grupo a e b, que se
fossemos fazer todos os dois lados tinham argumentos para fazer isso; outra questão é
o tramite da LDO; diz que fica espantado de ver que não esta na mão da Comissão; diz
que o relator é vossa excelência que esta devolvendo ao executivo; diz que no seu
ponto de vista está sendo feito de forma direta, desde já deseja a todos os vereadores,
funcionários e todo público presente um ano novo repleto de felicidade, paz e que
possamos produzir mais do que esse ano, agradece e finaliza; Ver. Roberval diz que o
Projeto foi devolvido pelo relator da Comissão de Orçamento, para que pudéssemos
inserir na pauta; 2º Markson cumprimenta a todos; diz que com relação ao que o Ver.
Uca Galdino falou, pois hoje fomos desrespeitados aqui nesta casa; diz que somos
vereadores de situação, mas se tem algo errado no Município, chegamos e falamos
com o Prefeito; diz que não fazemos reuniões para saquear o Município; diz que não
concorda quando um cidadão adquire um bem ou constrói casa é por que esta
roubando; diz que todo funcionário que tenha um ganho fixo ele tem a capacidade de
acordo com sua organização adquirir sim um imóvel; relata que não podemos fechar os
olhos para os acontecimentos em nosso Município, pois tivemos sim varias conquistas;
diz que tem consciência como vereador do seu caráter e sua conduta; deseja um feliz
ano novo para que possamos produzir muito mais, 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, 1º Secretário da
Mesa Diretora lavrei a presente Ata. Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Manicoré, Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares Duarte, em 29 de Dezembro de 2015.
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