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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 09 dias do mês de fevereiro de 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. Secretario fez a
chamada dos senhores Vereadores, apenas estando presentes até o momento, os
Vereadores, Helton Rodrigues Paes, Mário Ruy Lacerda de Freitas Júnior (Junhão), Markson
Machado Barbosa, Zulândio Evaristo da Cunha Galdino e Luzinei dos Santos Delgado. As
08:15 foi feita a 2ª chamada dos senhores Vereadores, presentes, Presidente: Roberval
Edigar Medeiros Neves, 1º Vice Presidente Anderson Ferreira de Oliveira (Burrim), 2º VicePresidente: Michel David Pinto Breves, 1º Secretário: Helton Rodrigues Paes, 2º Secretário:
Denilto Silva dos Santos e demais Vereadores: Emir Pedraça de França (Kdé), Mário Ruy
Lacerda de Freitas Júnior (Junhão), Eldamiro das Neves Gomes (Miro Gomes), Markson
Machado Barbosa, Zulândio Evaristo da Cunha Galdino, Luzinei dos Santos Delgado e Manuel
Sebastião Pimentel de Medeiros . A seguir o senhor Presidente, invocando o nome de Deus
registra 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: Foi feita a leitura da Ata da 1ª Sessão Ordinária, que foi aprovada sem
restrições. Expedientes: Recebidos e Expedidos. Recebidos. Comunicado – Nº 698/2015 da
OI/Telemar, convite da Secretaria Municipal de Produção, convite da Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer, Of. Nº 001/2015 – GABI/VER/MICHEL, Of. Nº Cir. 002/2015 – SEMPS, Of. Nº
010/2015 – SEMAD, Of. Nº 014/2015 – SEMAD. Expedidos. Oficio Cir. Nº 004/2015/GP, Of.
Cir. Nº 005/2015/GP, Of. Cir. Nº 006/2015/GP, Of. Nº 015/2015/GP, Of. Nº 016/2015/GP, Of.
Nº 017/2015/TESOURARIA, Of. Nº 018/2015/GP. Pauta da Ordem do Dia: Não houve. Neste
momento o Senhor Presidente abre espaço para a escolha do membro titular e suplente
representando este poder no Conselho Gestor da RDS RIO MADEIRA, ficando definido: Mario
Ruy Lacerda de Freitas Junior – Titular e Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros - Suplente.
Para o Parque Matupiri foi escolhido o Ver. Helton Rodrigues Paes - Suplente do Ver.
Markson Machado barbosa. Para ocupar o cargo de Presidente da 6ª Comissão Permanente
deste poder, foi eleito por 06 votos a 05 o Ver. Michel David Pinto Breves, em vista que a
vaga era ocupada pelo Vereador licenciado Edson Minoro Tsugawa. Neste momento o Sr.
Presidente com base no Artigo 8º do Regimento Interno chama o 1º Vice Presidente Ver.
Anderson Ferreira de Oliveira a ficar de pé para prestar o seguinte compromisso de posse no
cargo de 1º Vice Presidente deste poder: “PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, OBSERVAR AS LEIS, CUMPRIR
O REGIMENTO INTERNO DA CASAE DESEMPENHAR COM LEALDADE O MANDATO QUE ME
FOI CONFIADO, TRABALHANDO SEMPRE PELO PROGRESSO DO MUNICÍPIO E BEM ESTARDO
SEU POVO”. Em voz alta o Vereador ora empossado declara: ASSIM EU PROMETO. Em
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seguida o Sr. Presidente declara empossado no cargo de 1º Vice Presidente da Mesa
Diretora, o Ver. Anderson Ferreira de Oliveira. GRANDE EXPEDIENTE: foram escrito para o
grande expediente os vereadores, Markson Machado Barbosa, Luzinei dos Santos Delgado,
Mario Ruy Lacerda de Freitas Jr e Emir Pedraça de França (Kdé). Uso da Tribuna: 1º Orador:
Ver, Markson Machado Barbosa, cumprimenta o Sr. Presidente, os colegas vereadores e
todo o publico presente, agradece a Deus pelo momento. Relata a visita que fez visita a zona
rural acompanhando equipe que realizou a entrega de 02 tratores, financiado pelo Banco do
Brasil para as comunidades: São Pedro do Uruá e Conceição do Uruá, diz que o equipamento
vem contribuir para o aumento da produção agrícola dos produtores. Aproveita para
apresentar Indicação nº 001/2015, que indica a reforma geral ou construção do flutuante do
balneário atininga e passa a fazer a leitura de sua propositura. Justifica sua propositura, pois
o mesmo vem contribuir para os visitantes, turistas e toda a população. Aproveita para
desejar a Mesa Diretora, ao Sr. Presidente sucesso em suas ações nesses dois anos de
trabalho, agradece e finaliza. 2º. Orador: Luzinei dos Santos Delgado, saúda o Sr. Presidente,
os colegas vereadores, os funcionários dessa casa e todo o publico presente. Agradece a
Deus por mais uma oportunidade, de mais um dia poder exercer seu trabalho. Diz que teve
conhecimento de um fato que aconteceu na comunidade de cachoeirinha, onde por falta de
informação uma pessoa veio até a cidade de Manicoré para pedir autorização da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, para derrubar uma árvore (castanheira), que estava próximo a
sua casa, com isso causando risco de vida aos membros daquela família. Pois, a autorização
deveria ser emitida pela RDS Rio Madeira, fato esse que gerou problema para aquela família.
Diz ainda que os Gestores da RDS deveriam ter bom senso, pois, a vida do ser humano e
mais importante. Sugere aos representantes dessa casa no Conselho da RDS, discutam esse
episódio em favor dessa família. Em aparte: O Ver. Bombom, diz que a mulher buscou o
meio legal para solucionar o problema. Relata ainda que com as ações do Programa Luz Para
Todos, foi derrubado parte do castanhal de sua família e ninguém foi preso. O orador
agradece o aparte e incorpora ao pronunciamento. Aproveita a oportunidade para
apresentar Indicação 001/2015, que indica ao chefe do Poder Executivo a construção de
uma ponte de madeira no Bairro Presidente Lula, ligando a Rua Leônidas Reis Mendes com a
Travessa Apuí, e passa a fazer a leitura com as justificativas. Finaliza. 3º Orador Vereador:
Mario Ruy Lacerda de Freitas Jr, cumprimenta o Sr. Presidente, os vereadores, os
funcionários dessa casa e público presente. Parabeniza o Vereador Michel Breves pela
passagem do seu aniversario. Manifesta pesar pelo falecimento da esposa do Sr. Reinaldo
(Pixinoca). Relata com tristeza que o mês de janeiro foi violente em nossa cidade. Diz que
está percebendo a cheia do rio Madeira, relata que a mesma está maior que a cheia do ano
anterior referente ao mesmo período. Aproveita para apresentar Requerimento 002/2015 –
GVJ, endereçada a Defesa Civil Municipal e Estadual para que monitore e elabore um Plano
de Ação visando a mitigar os danos causados por este fenômeno natural e faz as suas
justificativas. Requerimento 001/2015 GVJ destinado a Fundação de Vigilância Sanitária de
Manicoré, para que a FVS Manicoré através da sua Gerencia informe com maior brevidade
possível, como está sendo feito o combate a “mosquitos” em nosso município e passa a
fazer as suas justificativas. Diz que no ano passado (2014) se pronunciou nesta tribuna em
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relação a orla de nossa cidade, cujo valor de R$ 8.799.202,92, tendo como objeto: contensão
do processo erosivos, agentes participantes: Governo federal através do Ministério de
Integração Nacional e Governo do Estado. Diz que a empresa que ganhou a Licitação
desapareceu e não temos informação sobre a continuidade da mesma. Afirma que o desejo
do orador é que a obra seja reiniciada e concluída para beneficiar a população. Relata ainda
os danos ocorridos no Porto Waldomiro Gomes e que a população teve que utilizar o porto
antigo para embarque e desembarque, enfrentando risco de acidente, em vista que a balsa
antiga está muito deteriorada. Diz que fará representação ao MPF e que passa ao
conhecimento dos colegas vereadores. Diz ainda que a representação é do Cidadão Junhão.
Diz ainda que não podemos deixar que oito milhões de reais, seja terminado assim,
desaparecidos sem uma resposta a sociedade. Em aparte: Ver. Luzinei demonstra apoio a
sua propositura. Diz que o recurso que foi usado deveria ser utilizado na rede de esgoto, pois
é uma necessidade urgente em nossa cidade. Ver. Markson: diz que além de exigir a
aplicação do recurso, cobrar do Governo Federal e Estadual, manifesta seu apoio à
propositura. Agradece os apartes e incorpora ao seu pronunciamento. Diz que no ano
passado questionou um funcionário da empresa, o mesmo afirmou que apenas 30% dos
recursos foram perdidos por causa da enchente. Afirma que não podemos ficar com o porto
que temos. Diz que precisamos ter um foco nesse problema. Em aparte: Ver. Anderson fala
que o navio da Marinha deveria ter bom senso e ancorar em outro lugar, pois ali está
atrapalhando o funcionamento do porto da cidade. O orador comenta que a Marinha do
Brasil constitucionalmente e dona dos rios brasileiros, mas deveria usar o bom senso, pois o
município precisa ser abastecido. Em apartes: O Sr. Presidente diz que a empresa que
ganhou a Licitação da orla é a CERPA, foi a mesma que fez denuncia sobre a Licitação da
Estrada do Atininga. Observa que pode ter havido um breque, pois os entes são Governo
Federal e Governo Estadual. Diz ainda que o Governo precisa dar uma posição à sociedade.
Ver. Zulândio diz que da total apoio a propositura do Vereador Junhão, ressalta que
precisamos realmente fiscalizar as obras dos governos Federal, Estadual e Municipal. Diz que
foi lançada uma campanha de fumacê pela FUNASA onde envolve as ações em todos os
bairros. Ver. Sabá Medeiros. Parabeniza o orador pela atitude de tomar providencia em
relação ao trabalho. Diz que é um problema em todo Brasil, pois a liberação dos recursos é
feita em época de eleição, diz que o governo deveria ser mais responsável quanto à
liberação dos recursos. Orador agradece os apartes e incorpora ao seu pronunciamento, diz
que o presente que o povo recebeu foi o aumento abusivo da inflação. Agradece os apoios e
finaliza. 4º Orador Vereador: Emir Pedraça de França (Kdé), Cumprimenta o Sr.
Presidente,os colegas vereadores, os funcionários dessa casa e o publico presente. Fala
sobre o transito em nossa cidade, diz que um pai chamou sua atenção, para falar que muitos
adolescentes estão se matando, pois não respeitam o limite de velocidade e por isso
acontecem muitos acidentes graves. Diz que a media em nossa cidade são dois acidentes por
semana. Diz que as consequências dos acidentes muitas vezes é a morte ou deficiência
irreversível. Fala que temos que priorizar a aprovação da Lei que tramita neste poder que
versa sobre o transito para tentar evitar esses acidentes. Aproveita para parabenizar o Ver.
Michel pela passagem de seu aniversário. Na oportunidade apresenta Indicação nº
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001/2015,índica ao chefe do poder excutivo e ao secretario de administração sugerindo a
substituição de lâmpadas de iluminação publica queimadas. Parabeniza a Mesa Diretora,
espera que faça um bom trabalho. Agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande
Expediente: Foram aprovadas: Indicação nº 001/2015, de autoria do Ver. Markson,
Indicação nº 001/2015 de autoria Ver. Luzinei, Requerimento nº 001 e 002/2015 de autoria
do Ver. Mario Ruy Lacerda de Freitas Jr. Indicação 001/2015, autoria Ver. Emir Pedraça de
França, ORDEM DO DIA. Foi aprovado por unanimidade o regime de urgência do projeto de
Lei Nº 001/2015 de 04 de fevereiro de 2015, de autoria do executivo Municipal que, autoriza
o chefe do poder executivo Municipal a celebrar termos de convênios ajustes e congêneres
com a União, Governo do Estado, Autarquias, Empresas publicas, sociedades de economia
mista e instituições de credito no exercício de 2015, e da outras providencias.
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 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 09 de Fevereiro de
2015.
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