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ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 09 dias do mês de Março 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. 1º Secretário: Helton Rodrigues Paes, fez a
chamada dos Vereadores, apenas estando presentes até o momento, Nara Nídia Bentes da
Silva. As 08:15 foi feita a 2ª chamada dos senhores Vereadores, 1º Secretário: Helton
Rodrigues Paes, 2º Secretário: Denilto Silva dos Santos e demais Vereadores: O Sr. presidente:
Roberval Edgar Medeiros Neves, Anderson Ferreira de Oliveira (Burrim), Emir Pedraça de
França (Kdé), Eldamiro das Neves Gomes (Miro Gomes), Michel David Pinto Breves, Mário Ruy
Lacerda de Freitas Júnior (Junhão), Zulândio Evaristo da Cunha Galdino, Nara Nídia Bentes da
Silva, Luzinei dos Santos Delgado e Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros. Com sua falta
justificada: Markson Machado Barbosa. A seguir o senhor presidente: Roberval Edgar Medeiros
Neves, 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: leitura da ata da 4ª, 5ª, 6ª e 7ª sessão
ordinária, anterior. Expedientes: Recebidos e Expedidos. Recebidos. Convite da Secretaria de
Produção, Of. Nº 001/2015, Of. 001/2015 informação referente ao valor da tarifa do serviço de
moto taxista, Of.Cir. Nº 002/2015/GDBL, Of.Cir. Nº 002/2015 – SEMAPA, Of. Nº 015/2015
Conselho Tutelar, convite da/ APRAMAD, carta da Federação Nacional dos Servidores
relacionado a contribuição sindical. Expedidos. Of. Cir. Nº 001/2015/GP, Of. Nº 053/2015/GP,
Of. Nº 054/2015/GP, Of. Nº 055/2015/GP, Of. Nº 056/2015/GP, Of. Nº 057/2015/GP. Pauta da
Ordem do Dia: Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: Foram inscritos os vereadores: Manuel
Sebastião de Medeiros, Luzinei dos Santos Delgado, Nara Nídia Bentes da Silva, Denilto Silva
dos Santos, Emir Pedraça de França (Kdé), Mário Ruy Lacerda de Freitas Júnior (Junhão) e
Zulândio Evaristo da Cunha Galdino. 1º Orador: Luzinei dos Santos Delgado cumprimenta o Sr.
Presidente os colegas vereadores e todo o publico presente, diz que pediu uso da tribuna
somente para apresentar uma Indicação 002/2015, indica a Marinha do Brasil, Agência de
Humaitá, o estudo de viabilidade para aplicação do Curso de Formação de Aquaviários nas
Categorias – Marinheiro Fluvial auxiliar de convés e Marinheiro Fluvial Auxiliar de Maquinas –
CFAQ – II C/MN1, e faz as devidas justificativas. E Indicação 003/2015, indica ao chefe do poder
executivo, a aquisição de um grupo gerador a comunidade de Monte Sião, e passa a fazer as
devidas justificativas. Aproveita para parabenizar a todas as mulheres Manicoreense pela
passagem do dia Internacional da mulher. Agradece e finaliza. 2º Orador: Manuel Sebastião de
Medeiros. Cumprimenta o Sr. presidente os colegas vereadores, agradece a Deus por mais uma
oportunidade de poder exercer sua função. Na oportunidade apresenta Indicação nº 003/2015,
Indica a Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento, a Mecanização das áreas
degradadas na comunidade de São José do Cumã e nas outras comunidades do Lago do Capanã
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Grande para a prática da agricultura familiar de subsistência. Fala sobre a questão do Projeto
de Lei que apresentou no final de 2014 para dar nome ao Auditório da Câmara Municipal da
Manicoré. Diz que até o momento nenhum vereador se manifestou para apresentar outro
projeto de Lei para dar nome ao referido auditório, apresenta Projeto de Lei, que dispõe sobre
a Nomenclatura do Prédio da Câmara Municipal de Manicoré de Vereador Aristóteles das
Neves Bicho e dá outras providencias e passa a fazer as justificativas. 3º Orador: Nara Nídia
Bentes da Silva. Cumprimenta o Sr. presidente os colegas vereadores, os funcionários dessa
casa e todo o publico presente, agradece a Deus por mais um dia de trabalho. Fala que pediu o
uso da tribuna para tratar de um assunto referente ao Distrito do Santo Antonio do Matupi,
relacionado a telefonia móvel, apresenta Indicação 002/2015, indica o envio de pedido de
instalação de telefonia móvel no distrito de Santo Antonio do Matupi, da Empresa Telefônica –
S.A, (VIVO MÓVEL) e passa a fazer as devidas justificativas. Em aparte o Sr. Presidente Roberval,
fala que esse pedido já vem sendo feito desde 2006, com todas essas justificativas que a
oradora vem fazendo, mas infelizmente não fomos atendidos. Fala que não entende o critério
adotado pela empresa vivo, pois atende distrito menos populoso que o de Matupi, sugere a
autora da propositura que coloque os nomes de todos os vereadores para que possamos
assinar a indicação, parabeniza a oradora pela propositura e pelo dia Internacional da mulher.
Em aparte o Ver. Anderson parabeniza pelo dia Internacional da mulher e agradece pela
preocupação que a oradora esta tendo com o Santo Antonio do Matupi e fala que já solicitou
das Empresas de telefonia a instalação do sistema no Distrito do Matupi, apenas a Empresa
Vivo ainda não se manifestou. A oradora acredita que a soma das proposituras ira contribuir
para ser atendida a reivindicação. Em aparte o Ver. Sabá se preocupa pelo fato de o Distrito de
Santo Antonio do Matupi ate o momento ainda não ter sido atendido com o sistema de
telefonia móvel, visto que é um Distrito bastante desenvolvido, sugere ao Sr. presidente que
nas viagens a Manaus solicite pessoalmente das Empresas de telefonia móvel. Diz que no
Distrito de Auxiliadora ainda não tem telefone móvel, mas necessita que contemplaria as
demais comunidades próximo aquele Distrito. Agradece os apartes e incorpora seu
pronunciamento, fala que apesar das reivindicações as Empresas ainda não fizeram estudo de
viabilidade, desconhecendo o quantitativo populacional daquele Distrito, finaliza agradecendo
as mulheres Manicoreense pela passagem do dia internacional da mulher. 4º Orador: Denilto
Silva dos Santos. Cumprimenta o Sr. presidente os colegas vereadores e todo o público
presente. Apresenta requerimento 002/2015 de sua autoria que autorize o proprietário do
comercial Franco fazer sarjeta ao lado do seu comercio. Apresenta indicação 002/2015 – GVD,
indica ao gerente local da Eletrobrás Amazonas, a conclusão da rede de baixa tensão, no trecho
da área da TV. Rio Negro (BAND), na Trav. Major Paes Barreto e fez as devidas justificativas. Em
aparte o Ver. Luzinei, diz que fez requerimento a Amazonas energia relacionado ao problema
de iluminação publica na TV. Embratel, no entanto a resposta da concessionária foi que haviam
enviado o projeto para Manaus, mas até o momento não foi solucionado o citado problema.
Apresenta indicação 003/2015 – GVD indica ao executivo Municipal, a substituição de lâmpadas
queimadas da Av. Eduardo Ribeiro, trecho do Centro Juvenil Salesiano até a esquina do Hospital
Regional Hamilton Cidade e faz as devidas justificativas. Em seguida apresenta Indicação
004/2015 GVD indica ao responsável local da OI/Telemar que faça o concerto da tampa da
Av. Santos Dumont, nº 633 – Bairro: Auxiliadora – Fone/Fax: 385-1440/1515/1500
CNPJ – 14.179.972/0001-08 – CEP: 69.280-000
E-mail: camara.municipalmre@hotmail.com
Site Oficial – www.manicore.am.leg.br

Manicoré - Amazonas

Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

caixa de passagem seu sistema fixo na Av. Quintino Bocaiuva com a Tv. Dom Pedro II Bairro
Santa Luzia, e fez as suas justificativas. Parabeniza todas as servidoras publicas e todas as
mulheres deste município, sugere ao Sr. Presidente que faça uma sessão especial de
homenagem a todas mulheres de manicoreense, registra a perda de uma cidadã, amiga e sua
visinha, Dona Nair Mendes no dia 08/03/2015 veio a falecer. Agradece e finaliza. 5º Orador:
Emir Pedraça de França (Kdé) cumprimenta o Sr. presidente os colegas vereadores e todo o
público presente, o assunto que traz nesta manha é relacionado a Escola Santa Rita, que desde
a legislatura passada foi feito varias proposituras e até o Sr. Prefeito em reunião se
comprometeu na construção do prédio físico da escola em vista que a mesma foi premiada pelo
Governo federal com a aquisição de 18 computadores e o compromisso do município era
apenas na estrutura de uma sala para a instalação dos mesmos, mas até o momento esta sala
não foi concluído e nem tão pouco os computadores foram usados e os mesmos estão
ocupando espaço na casa de um comunitário. Relata que não tem espaço físico para funcionar
todas as turmas de aulas, devido o não cumprimento por parte do município na construção de
uma nova escola. Pede ao líder do Governo nesta Casa que levem a reivindicação ao chefe do
Poder executivo e deem uma resposta a esta casa. Em aparte: Ver. Roberval Neves diz que
apesar de os recursos da educação recebidos pelo município serem bastante relevantes, mas os
problemas são os mesmo ou até pior, vê que só haverá uma ação melhor se ouvir a sugestão do
presidente que a 4ª Comissão Permanente deste poder verifique in loco e emita relatório,
dando sugestões ao executivo fazendo um retrado da educação neste município, e a Câmara
dará todo apoio para o trabalho da comissão. O orador agradece o aparte e incorpora ao seu
pronunciamento e convida os membros da 4ª Comissão para se reunir de decidir essas
questões sugeridas pelo Sr. Presidente. Na semana passada houve comentários sobre os
recursos da APMcs das Escolas Municipais, onde uma pessoa foi preso e posteriormente solto.
Tive informação que um proprietário de uma loja está envolvido, pois ficavam esbanjando
dinheiro nas mesas de bares, neste sentido apresenta Requerimento de Informação nº
001/2015, destinado a Secretaria de Educação, ao Conselho Municipal de Educação que
informe a comissão de Educação, para que possa informar quais as escolas, quais os recursos. E
faz as devidas justificativas, se surpreende, pois quando há um fato igual a este a imprensa local
chega primeiro que a policia. Em aparte ver. Miro Gomes diz que a delegacia tem trinta dias
para concluir o inquérito, diz ainda que a Secretaria não tem todas as informações, devido o
mesmo correr em sigilo de investigação. Agradece o aparte e incorpora ao seu
pronunciamento. Para finalizar faz comentário a matéria divulgada ontem pelo fantástico sobre
a compra de voto que elegeu o Governador José Melo, diz que não foi surpresa para nós que
vivemos aqui em Manicoré, pois vimos na eleição de 2012, mas espera uma resposta da justiça
para a sociedade, pois a maior autoridade do Estado dá mau exemplo imagina nos municípios.
Agradece e finaliza. 6º Orador: Mário Ruy Lacerda de Freitas Júnior (Junhão) cumprimenta o
Sr. presidente os colegas vereadores e todo o público presente. Traz dois assuntos nesta
manhã. O primeiro diz respeito a reunião do conselho Gestor da RDS Madeira, realizado no
município de Novo Aripuanã, onde a Câmara de Manicoré foi com o compromisso de realizar
audiência pública na Comunidade de Cachoeirinha para discutir vários assuntos, dentre eles a
legalização para extração de madeira, ordenamento da comunidade, para a realização da
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mesma será convidado a SEDUC, FAZ, Prefeitura de Manicoré, SEMADES, INCRA, IDAM, IBGE,
SPF e a Câmara de Vereadores, neste sentido apresenta Requerimento 003/2015-GVJ, que a
Câmara Municipal de Manicoré, convoque audiência Pública para ser realizada no Distrito de
Cachoeirinha para discussão de problemas ocorrido naquela localidade. Outro assunto que se
refere-se é sobre a Audiência Pública realizada pela ALE/AM, neste dia 10/03, na qual estarão
discutindo temas de saúde tais como o TFD. Apresenta Requerimento de Informação 004/2015
– GVJ, destinado a Secretaria Municipal de Saúde informe os temas a seguir: 1. Quantos
encaminhamentos o município realizou nos dois primeiros meses deste ano, bem como as
despesas com passagens? 2. O Município tem prestado apoio aos pacientes encaminhados para
o tratamento na Capital do Estado? E faz as devidas justificativas. Fala que no ano passado esta
casa aprovou a Lei que da nomenclatura as ruas e bairros de nossa cidade, diz que esse
trabalho precisa ser divulgado, pede que a Mesa Diretora deste poder busque alternativas para
a divulgação desse trabalho. Finaliza comentando uma que viu no Blog da Floresta onde um
senhor relatou o abandono dos outros gestores municipais com aquela comunidade
relacionado ao problema de energia, o orador manifesta a inverdade dita por aquele senhor,
pois lembra que em 2010 foi entregue dois grupos geradores aquela localidade, sendo um para
comunidade São José e outro para a comunidade de São Sebastião. Agrade e finaliza. 7º
Orador: Zulândio Evaristo da Cunha Galdino cumprimenta o Sr. presidente os colegas
vereadores e todo o público presente diz que é com satisfação a esta tribuna, reitera a
solicitação feita pelo Ver. Bombom sobre o conserto das tomadas da Praça da Bandeira, visto
que nos finais de semana devido a movimentação no local, corre risco de acidente
principalmente com as crianças. Lamenta não ter sido convidado para reunião com IDAM onde
foi discutidas estratégias para enfrentamento da cheia do Rio Madeira. Em aparte Ver. Junhão
diz que esteve com gerente do IDAM e lamentou a ausência dos vereadores na reunião. O
orador fala que o IDAM e a SEMAPA estão fazendo um acompanhamento das cheias em nosso
município. Reitera ao Sr. Presidência sobre o apoio técnico através de um especialista na
questão tributaria, para trabalhar melhor os pareceres em vista do Projeto código tributário
que encontra-se em tramitação, finalizando parabenizando todas as mulheres manicoreense
pela passagem de seu dia. Matérias a serem votadas no Grande Expediente: Indicação
002/2015 e 003/2015 – Ver. Luzinei; Indicação 002/2015 – Ver. Nara Nídia; Indicação
002/2015, 003/2015 e 004/2015 – Ver. Denilto; Indicação 003/2015 – Ver. Sabá Medeiros;
Requerimento 002/2015 Ver. Denilto; Requerimento 001/2015 Ver. Kdé e Requerimento
003/2015 e 004/2015 Ver. Junhão. ORDEM DO DIA. Não houve. CONSIDERAÇÕES
FINAIS: Foi inscrito apenas o Ver: Anderson Ferreira de Oliveira justifica a ausência nas futuras
sessões em virtude de estar viajando para Manaus, pelo fato de estar acompanhando a discussão
da criação de uma reserva que atinge o Distrito de Santo Antonio do Matupi. Relata outro
assunto relacionado a iluminação do Distrito do Matupi que necessário embora já ter solicitado.
Agradece e finaliza. Não havendo mais nada a tratar, o Sr. 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 Março de 2015.
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Assinaturas referente a ata da 8ª Sessão ordinária realizada em 09.03.2015.
_______________________________

_______________________________

Ver. Roberval Edgar Medeiros Neves
Presidente da Câmara Municipal de Manicoré

Ver. Anderson Ferreira de Oliveira
1º Vice Presidente

________________________________

________________________________

Ver. Michel David Pinto Breves
2º Vice Presidente

Ver. Helton Rodrigues Paes
1º Secretario

_______________________________

_______________________________

Ver. Denilto Silva dos Santos
2º Secretario

Mario Ruy Lacerda de Freitas Jr.
Vereador

_______________________________

_______________________________

Ver. Emir Pedraça de França
Vereador

Ver. Manuel Sebastião P. de Medeiro
Vereador

_______________________________

_______________________________

Ver. Eldamiro das Neves Gomes
Vereador

Ver. Zulandio Evaristo da Cunha Galdino
Vereador

_____________________________

_____________________________

Ver. Markson Machado Barbosa
Vereador

Ver. Luzinei dos Santos Delgado
Vereador

___________________________________
Ver. Nara Nídia Bentes da Silva
vereadora
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