Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 63ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 24 (vinte quatro) dias do mês de Outubro 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 fez a
chamada dos Senhores Vereadores, estando presente apenas o Vereador Helton.
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, Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior, Markson Machado Barbosa, Luzinei
dos Santos Delgado, Wellington Yuri Lelo Reis. Com suas faltas justificadas:
Anderson Ferreira de Oliveira, Edson Minoro Tsugawa, Michel David Pinto Breves,
Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros e Zulandio Evaristo da Cunha Galdino. 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 da ata, da 62ª que foi aprovada sem restrições. Expediente:
Recebidos e expedidos. Recebidos: Oficio/convite nº 360-ECP-TCE/AM; Of. S/NIEB; Of. nº 005, 006/2016-CLJRF; Of. nº 3521/2016-SEPLENO/SERVICOM,
referente a decisão nº 101/2016, proferida nos autos do processo 11253/2014.
Expedidos. Of. nº 276, 277, 278 e 279/2016 – GP. Pauta da Ordem do Dia: Não
houve. Matérias entregue a secretaria: Não houve. Grande Expediente: Foram
inscritos os vereadores: Yuri Reis, Denilto Silva, Junhão, Luzinei Delgado e Roberval
Neves: Uso da palavra; 1º Orador: Wellington Yuri Lelo Reis cumprimenta o Sr.
Presidente, colegas vereadores e todo público presente; Agradece a todas as
Escolas e Câmara Municipal, em nome da família Reis, todas as pessoas, amigos,
familiares, Escola Aristeu das Neves Bicho, Pedro Aguirre, Professores, alunos,
Câmara de vereadores, Governo Municipal, que no momento de dor de nossa
família, que pelo falecimento de meu pai, Arindal Reis que foram leais e amigos,nos
apoiando, agradece também a presidência desta Casa que cedeu o Plenário para
que fosse velado aqui o corpo de seu pai; diz que o mesmo foi vereador, presidente
desta Casa e vice prefeito, que contribuiu com o Município de Manicoré, publicou
seu livro (Historia do nosso chão), deixou seu legado; era o que tinha para o
momento, agradece e finaliza. 2º Orador: Denilto Silva dos Santos cumprimenta o
Sr. Presidente, colegas vereadores e todo público presente; Apresenta
Requerimento nº 006/2016 de sua autoria; assunto: Requer desta Egrégia Casa, que
proceda encaminhamento de expediente sob a forma de requerimento de voto de
congratulação a agência Bradesco Manicoré e passa a fazer suas justificativas; Em
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aparte Ver. Luzinei diz que observou os investimentos, na mudança pra melhor nos
acentos, pois isso aconteceu desde aquela audiência pública que melhorou e esta
muito bem organizada inclusive se comparar ao Banco do Brasil, só tem um
problema nessa questão, que esta faltando dinheiro nos caixas, mas é valida a sua
propositura e vamos votar favorável; Orador agradece o aparte e incorpora seu
pronunciamento; Em aparte Ver. Roberval Neves diz que a ultima vez que foi ao
Bradesco, foi antes da Lei Municipal, que se refere ao Estatuto de Segurança
Bancaria que aprovamos nesta Casa, onde obriga todas agências do Município se
adequar, obriga ainda a instalação de câmeras, circuito interno de segurança, temos
que ver se isso foi feito; outra questão é a da fila, que o mesmo não fazia e somente
então de todos esses itens, que a Lei exige que vai assinar esse voto de
congratulação, mas se não tiver cumprindo, no seu ponto de vista não é merecedor;
Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; diz que na questão dos
acentos, caixas e prédio ao lado, que foi construído para uma nova estrutura e
senhas, pode comprovar, razão essa que estou apresentando essa propositura, na
questão do circuito não observou, até por que a propositura não foi inicial sua, mas
no sentido de cobrar o melhoramento, onde também cobramos da Caixa e outros
terminais que tem para que possam colocar a senha, a disposição e a disposição do
banheiro, isso esta sendo cumprido; Em aparte ver. Junhao diz que vê uma
evolução muito grande no Banco do Bradesco, desde quando brigávamos para a
mudança da gerencia, que houve a mudança e também na estrutura, como no
atendimento das pessoas, pois é muito justo o reconhecimento dos vereadores, para
o referido Banco e Gerente do mesmo; Orador agradece o aparte e incorpora seu
pronunciamento; Fala a respeito da nomenclatura da UBs do Bairro de Santo
Antonio, a qual se manifesta contrario, que o nome sugerido pelo Executivo que é
homenagear aquela jovem, nada contra a jovem e família, mas esta Casa precisa
ser respeitada, por que o Executivo tem que ter coerência e o dialogo com este
Poder, pois antes de mandar o Projeto para esta Casa, já colocou o nome da
pessoa, sem se quer colocar em votação o Projeto; diz que não concorda e nem
compartilha esse tipo de atitude, diz que como relator da Comissão, vai sugerir que
seja substituído para alguém que prestou serviço ao nosso Município, pede
permissão ao Ver. Yuri Reis e sugere que o nome de seu pai que é uma pessoa que
deixou seu legado, é o mínimo que esta Casa pode fazer reconhecendo seu legado,
deixa seu profundo pesar a família do Yuri Reis pelo falecimento de seu pai Arindal,
aos Familiares da Ex-vereadora Eliane e a família do Ver. Markson pelo falecimento
de seu pai Manoel; Era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. 3º Orador:
Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior cumprimenta o Sr. presidente, colegas
vereadores e todo público presente; Relata o falecimento da ex-vereadora Eliane,
pede que esta Casa envie uma moção de pesar a sua família; Tivemos também a
perda do Manoel Barbosa pai de Markson Barbosa, deixa seu pesar aos familiares e
pede, que esta casa envie uma moção de pesar a sua família; Também a perda de
seu Arindal que esta vivo em sua obra, que servirá por muitas gerações, com muita
riqueza trouxe a historia para conhecermos, deixa seu voto de pesar a toda família e
pede que esta casa envie uma moção de pesar a sua família; Fala sobre a questão
da UBS que o Ver. Denilto falou esta de acordo com o mesmo, vai apresentar uma
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emenda ao Projeto de nomenclatura, uma afronta a este Poder Legislativo e não
podemos considerar como feito um ato, que legalmente não foi feito, este Projeto
ainda esta tramitando e por isso, amanhã mesmo vamos se posicionar sobre esse
Projeto; Era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. 4º Orador: Luzinei dos
Santos Delgado cumprimenta o Sr. Presidente, colegas vereadores e todo publico
presente, registra o voto de profundo pesar as famílias dessas três pessoas, que é a
Ex-vereadora Eliane Amorim, Sr. Manoel Barbosa e Arindal Reis; Fala sobre a
nomenclatura da UBS, diz que o Ver. Denilto tem razão que é valido o nome do seu
Arindal na construção daquela UBS, vamos discutir e chegar ao denominador
comum, era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. Neste momento o Sr.
presidente pede ao 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 e todo público presente; Deixa seu voto de
pesar a família da ex- vereadora Eliane, Manoel Barbosa e Arindal Reis; Fala de
sua viagem, que fez a Manaus para representar este Poder Legislativo, no fórum
que discutiu sobre a BR 319, promovido pelo gabinete da Senadora, Vanessa
Grasiotim e com colaboração de muitas instituições e autoridades; diz que
precisamos dessa estrada funcionando, mas vamos ter que esperar um pouquinho,
por que a FUNAI solicitou que fosse incluído também um estudo de pacto sobre a
área Indígena e por isso vai levar um pouco mais de tempo para isso; fala sobre a
questão do Porto de Manicoré, que foi interditado pela Marinha do Brasil Agência
Fluvial de Humaitá, diz que ouvindo a leitura da ata, no pronunciamento do Ver.
Sabá diz que a interdição do Porto não é culpa do Governo Municipal, mas quando é
para indicar funcionário para trabalhar no Porto, as coisas boas que acontece,é
responsabilidade do Governo Municipal, mas quando a coisa é ruim não é culpa do
Governo Municipal, diz que mesmo não sendo um órgão Municipal, cabe ao gestor
do Município esta preocupado com o funcionamento de todas as instituições que
estão sendo implantada na sede do Município, diz que conversando com o
comandante Barreto que a um ano já tinham alertado sobre o registro de inscrição
do Porto, pois para que funcione precisa ter esse registro, diz que fomos chamados
pelos representantes dos taxistas, e dos estivadores que tivemos participando de
reunião na praça, que foi ouvindo as categorias; diz que entrou em contato com o
comandante da Marinha onde marcou uma reunião e conversamos com ele e no
mesmo momento, ele ligou para o Prefeito e comunicou que iria reabrir o Porto
referido a conversa, que tivemos, deu o prazo de dez dias; que vence hoje segunda
feira, e por isso que foi sua preocupação em ir a Manaus conversa com os
representantes da IMOK, administrador dos Portos, Sr. Luciano, coordenador geral
dos Portos e coordenador de engenharia, Ismael onde marcaram uma audiência
com o comandante dos Portos da Amazônia para estender o prazo para trabalhar a
questão dessas documentação, que estão dando prioridade para 15 Portos, e pedi
para ele incluir o Porto de Manicoré; espera que consiga a extensão desses Portos;
Agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande Expediente:
Requerimento nº 006/2016 de autoria do Ver. Denilto Silva. Ordem do Dia. Não
houve. Considerações Finais: foi inscrito apenas o Ver. Emir Franca cumprimenta
a todos; deixar seu voto de profundo pesar a Família da ex-vereadora Eliane,
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Manoel Barbosa e Arindal Reis; Diz que hoje é aniversario da nossa Capital Manaus,
parabeniza a mesma pelo aniversario de 347 anos, e também o Fast Clube, que foi
campeão ontem,era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. Não havendo
mais nada a tratar, o senhor Presidente da Mesa Diretora da Câmara, 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 24 de Outubro de 2016.
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