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ATA DA 48ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 09 (nove) dias do mês de Agosto 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. 2º Secretario: Denilto Silva dos Santos fez a chamada dos Senhores Vereadores,
estando presente até o momento o Vereador: Denilto Silva dos Santos. 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, Luzinei dos
Santos Delgado, Markson Machado Barbosa, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros,
Wellington Yuri Lelo Reis e Zulândio Evaristo da Cunha Galdino. Com suas faltas
justificadas: Anderson Ferreira de Oliveira, Edson Minoro Tsugawa, Mario Ruy
Lacerda de Freitas Junior e Michel Dave 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 45ª e 46ª
sessão Ordinária que foi aprovada sem restrições. Expediente: recebidos e
expedidos. Recebidos: Of. nº 004/2016-CLJRF. Expedidos: Of. nº 226/-GP. Pauta
da Ordem do Dia: Não houve. Matérias entregue a secretaria: Não Houve. Grande
Expediente: Questão de ordem Ver. Markson pede licença para sair do Plenário para
resolver outros problemas. Foram inscritos os vereadores: Denilto Silva dos Santos,
Luzinei dos Santos Delgado e Roberval Neves: Uso da palavra: 1º Orador: Denilto
Silva dos Santos cumprimenta o Sr. Presidente colegas Vereadores e todo público
presente, os candidatos a vereador do Distrito de 180 na eleição de 2016; diz que em
relação a LDO, que devido o anexo do RPS não ter vindo dentro do processo qual
vossa excelência questionou, solicitamos que o secretario de administração pudesse
repassar com os anexos, que recebemos hoje através do presidente da 2º Comissão
de Orçamento e finanças, o qual irá elaborar o nosso parecer e votarmos na próxima
sessão; Pede a esta Casa voto de profundo pesar do professor e gestor da Escola
Maria Sá Mota e que todos os vereadores possam assinar; Deseja a todos uma boa
sorte aos 13 vereadores e novos que buscam esse ideal; diz que o nosso intuito com a
emenda que apresentamos é aumentar o numero de vagas o Município ganhar em
produção com os candidatos do 180, era o que tinha para o momento, agradece e
finaliza. 2º 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; Fala sobre a questão dos problemas que existe em
Manicoré, mas podem ser solucionados; diz que a situação com relação ao lixo no
Igarapé da Ribeira é preocupante, fica feio para o Município e parece que a Secretaria
não toma nenhuma providencia e isso é uma situação muito triste; diz que muito
prejudicial na questão da saúde, já que aquela água que passa por ali, vai passar no
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bairro de São Sebastião, onde muitas pessoas fazem uso daquela água; pede que os
amigos da base de situação possam levar essa mensagem para o Prefeito tomar as
devidas providencias; Diz que tem informação que a questão do lixo em Santo Antonio
de Matupi não esta sendo feita a coleta do mesmo, pede o poder executivo possa se
manifesta e da uma explicação para a população do Matupi; Temos também outra
questão apresentada por um servidor do Matupi, que é sobre o pagamento dos
servidores com pagamentos atrasados, pede que o executivo possa tomar as
providencias; Relata que esteve visitando a Estrada do sindicato e observou que o
transporte escolar não é feito naquela região, observou em poucas casa uma demanda
de dez alunos, pede que o executivo faça o transporte desses alunos, que ali estão,
pois sabemos que nesse momento é possível fazer o transporte digno por uma
simples ação do Governo. Em aparte ver. Denilto diz que é muito justo a questão do
180, que o Governo atente para que possa resolver essa situação, diz que o transporte
digno a esses alunos merecem sim. Orador agradece o aparte e incorpora seu
pronunciamento; diz que irá procurar pessoalmente o Secretario de Meio Ambiente
para procurar uma solução para aquele problema; Em aparte Ver. Roberval Neves diz
que essa situação da Ribeira esta citada no art. 134 da Lei Orgânica do Município
como uma área de proteção Ambiental, diz que o incêndio que teve naquele local foi
provocado por queima do lixo e a lixeira foi criada pela própria Prefeitura, pois a mesma
que deveria selar e evitar através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
infelizmente comete crime Ambiental; diz que estava em Manaus e uma moradora de
São Sebastião lhe ligou, pediu pelo amor de Deus que tomássemos alguma
providencia, por que estava acontecendo um incêndio na direção da Estrada do
Igarapezinho e o mesmo estava provocando danos a saúde da população; diz que fez
a denuncia ao Ministério Público Federal a respeito desta questão; Orador agradece o
aparte e incorpora seu pronunciamento, fala sobre as aulas da ponta do Campo que
não sabe se já foi solucionado, juntamente com as aulas do tecnológico, vimos que a
escola do Capanã Grande não foi concluída a reforma da escola e as aulas preste a
acontecer, deixa esse questionamento ao Ver. Sabá Medeiro como líder da bancada, e
nossa indignação pela falta de respeito com os alunos do Capanã Grande, era o que
tinha para o momento, agradece e finaliza. Questão de ordem Ver. Uca Galdino pede
autorização para se retirar do Plenário. Neste momento 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 trabalhos,
colegas vereadores, pessoal do 180 e todo público presente, agradece a Deus por
mais uma oportunidade de exercer seu trabalho; Fala a respeito da candidatura da
chapa de oposição, tivemos uma longa caminhada para chegar onde chegamos; diz
que como vereador temos muitas conquistas, muitas lutas e algumas delas o executivo
tentou ganhar crédito a custa de nossa luta, como a Caixa Econômica Federal, que
iniciamos quando fizemos a denuncia a respeito da Casa Lotérica, que um dos
membros da família tratava muito mal as pessoas, fiz a denuncia e a importância da
Caixa Econômica Federal aqui em Manicoré; a Câmara aprovou o Projeto, mas na
inauguração nos nem se quer fomos convidados, o almoço foi apenas para o Prefeito e
alguns secretários deixando a população de fora; diz que a questão da Caixa
Econômica Federal não tem nenhuma ação do atual Prefeito, mas tenta ganhar crédito
com isso; Diz que não tem cobrado as ações somente do Governo Municipal, mas
também Estadual e Federal, para benefícios da população; Diz que hoje temos
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capacidade para pleitear uma candidatura ao cargo majoritário, agradece as pessoas
que nos deram apoio, aos vereadores, Ver. Junhão, Michel, Denilto, Emir, Helton e
Anderson; agradece também aos colegas do PT; diz que se sente muito honrado em
pleitear esse cargo de vice prefeito; diz que pessoas falam que o prefeito esta indo nos
bairros dizendo coisas que não são verdadeiros, sobre os Garimpeiros por exemplo,
falam que se junhão e Roberval ganhar a eleição o garimpo vai se acabar, pois isso é
uma mentira, por que se olharmos na constituição Federal, vão ver que garimpo é
responsabilidade da União, quem tem que dar a licença é o Governo Federal; diz que o
grupo que esta hoje foi o responsável pela cooperativa dos extrativistas minerais,
apoiado pelo Governado na época Eduardo Braga apoiado pelo presidente na época
Luta, então o PT e PMDB foram os partidos que apoiaram a organização da
cooperativa extrativistas minerais; Fala a respeito do Bolsa Universitária foi aprovada
por esta Casa e fizemos uma mudança onde o Prefeito diminuiu um salário mínimo
para trezentos reais, onde o Projeto que o Prefeito encaminhou, tirava o direito dos
bolsistas da Lei anterior que haviam estudantes recebendo bolsa de um salário mínimo,
mas a constituição não permiti que tire o direito de uma Lei já adquirido; Então a
mudança do Projeto foi para garantir o direito para beneficiários, quanto dos
funcionários públicos, que faz faculdade em Manaus ou em outro Estado, ele também
continue recebendo seu subsidio, e o prefeito vetou o Projeto de Lei, e criaram um
grupo dos bolsistas, o Secretario de administração, para fazer propaganda e pressionar
os bolsistas para que votem no candidato do Governo; diz que derrubamos o vete que
o Governo vetou; Em aparte Ver. Luzinei parabeniza o orador pela coragem de
concorrer ao cargo majoritário, assim como o Ver. Sabá Medeiros que possam ter
sucesso; Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; Em aparte Ver.
Denilto diz que na questão quando o executivo coloca desta forma não diz a verdade,
por que quem aprova ou desaprova é esta casa, diz que a oposição nesta casa votou e
apresentou parecer favorável, os treze votaram para vim quadra esportiva, UBS Fluvial,
convênios e outros, se fosse outros não votávamos, não nos colocamos como vereador
de oposição, mas sim como representante do povo; Orador agradece o aparte e
incorpora seu pronunciamento; Em aparte Ver. Emir França fala que na questão dos
garimpeiros, hoje os mesmo podem dizer que estão trabalhando sossegado por causa
da véspera da eleição, se não hoje não estaria trabalhando aqui na ponta e foi o nosso
Governo que legalizou para que tivessem trabalhando, mas houve uma má gestão dos
que estavam a frente, mas estão tentando legalizar de novo; diz que falou, que
pessoas falaram que o ex-secretario estava fazendo visita nas casas a noite
negociando voto em troca da bolsa Bacurau Cidadã; diz que o povo esta de cabeça
erguida hoje e não vai ceder a essas ex- ti manhas; Orador agradece o aparte e
incorpora seu pronunciamento, finaliza agradecendo ao apoio do Ex- prefeito Emerson
França. Matérias a serem votadas no Grande Expediente: Requerimento nº013/16
de autoria do Ver. Denilto, que pede a antecipação de todas as sessões, das terças
feiras, a serem realizadas nas segundas feiras, a partir do dia 22 de agosto até o
termino da campanha eleitoral; Requerimento nº005/16 de autoria do Ver. Luzinei
Delgado; Indicação nº017/16 de autoria do Ver. Denilto. Ordem do Dia. Não houve.
Considerações Finais: Foram inscritos os vereadores: Sabá Medeiros e Emir frança.
1º Sabá Medeiros cumprimenta a todos, diz que essa caminhada como majoritário não
é para esta aqui matando ou morrendo por este cargo, diz que vai fazer sua campanha
a partir do momento que estiver seu registro de candidatura, fazendo uma campanha
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seria e justa; diz que vai a luta para ganharmos a eleição, mas sem desmerecer
nenhum companheiro inventado historias; Em relação ao que falou o nosso presidente,
que a Bolsa Universitária sé existe por causa de vossas excelências, mas o Projeto de
Lei é de muitos anos e existe por que nos aprovamos e foi mandado pela Prefeitura, diz
que fica triste de vê comentar coisas que não são verdadeiras; Fala sobre a questão
dos garimpeiros, que sempre respeitamos os mesmos, mas se por acaso alguém
desrespeitou não fui eu, inclusive deu uma entrevista para um jornal de Manaus, onde
dizia que a atividade garimpeira é muito importante para a população ribeirinha, mas
temos que ter cuidados com a contaminação do mercúrio; diz que temos que fazer uma
política limpa, relata que até o momento não tem a necessidade de esta fazendo
política nas casas das pessoas inventando coisas, agora tem gravação de pessoas que
foram na casa falar mal de mim, mas coisas que não são verdadeiras; diz que não esta
aqui para fazer qualquer coisa para ser prefeito, mas para concorrer por que sabe que
tem condições de fazer alguma coisa pelo seu povo, era o que tinha para o momento,
agradece e finaliza. 2º Emir França cumprimenta a todos, diz que a respeito do lixo que
foi levantado no areal, que esta em nossa Lei Orgânica, já foi relatado varias vezes que
a própria caçamba da prefeitura jogam lixo nessa área, a mesma desrespeita a Lei
Orgânica; diz ao Ver. Sabá que a campanha já começou e consertesa vai ter muitos
tapinhas dolorosos que não vai agradar muita gente e principalmente os que não têm
consciência limpa, diz que vai decidir que vai volta a prefeitura é a população, pois a
mesma tem consciência disso, era o que tinha para o momento, agradece e finaliza.
Não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente da Mesa Diretora da Câmara,
que ora dirige os trabalhos, 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 09 de Agosto de 2016.
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