Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 17 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, o Ver. Markson Machado
Barbosa e Luzinei dos Santos Delgado. As 08:15 foi feita a 2ª chamada dos senhores
Vereadores, O Sr. presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves, 1º Secretário: Helton Rodrigues
Paes, 2º Secretário: Denilto Silva dos Santos e demais Vereadores: Emir Pedraça de França,
Eldamiro das Neves Gomes, Markson Machado Barbosa, Zulândio Evaristo da Cunha Galdino,
Nara Nídia Bentes da Silva, Luzinei dos Santos Delgado e Manuel Sebastião Pimentel de
Medeiros. Com sua falta justificada: Anderson Ferreira de Oliveira, Michel David Pinto Breves e
Mário Ruy Lacerda de Freitas Júnior. A seguir o senhor presidente: Roberval Edgar Medeiros
Neves, 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 10ª sessão ordinária, que foi
aprovada com adendo dos Ver. Luzinei. Expedientes: Recebidos e Expedidos. Recebidos. Of. Cir.
Nº 003/2015 – SEMAPA, Of. Nº 018/2015 Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Expedidos.
Of. Cir. Nº 011/2015 – GP, encaminhado aos senhores Vereadores e ao Presidente da 1ª
omissão, Of. Cir. Nº 012/2015 – GP, Of. Cir. Nº 013/2015 – GP, Of. Cir. Nº 018/2015 – GP, Of. Nº
064/2015 – GP, Of. Nº 065/2015 – GP, Of. Nº 066/2015 – GP, Of. Nº 068/2015 – GP. Pauta da
Ordem do Dia: Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: Foram inscritos para o grande expediente:
Nara Nídia Bentes da Silva, Markson Machado Barbosa, Denilto Silva dos Santos, Zulândio
Evaristo da Cunha Galdino, Luzinei dos Santos Delgado e Roberval Edgar Medeiros Neves. 1º
Orador: Nara Nídia Bentes da Silva, cumprimenta o Sr. Presidente os colegas vereadores os
servidores desta Casa e todo o Público presente. Agradece a Deus por mais um dia de trabalho,
fala que pediu o uso da tribuna para apresentar duas proposituras. Apresenta Indicação
003/2015 - assunto. Indicar à Prefeitura de Manicoré através da Secretaria de Infraestrutura a
construção de uma escada no porto conhecido como “Catanga’’. E passa a fazer suas
justificativas. Indicação 004/2015 - Assunto. Indicar ao Governo do Estado através da Secretaria
Estadual de Saúde (SUSAM) Complementação de Laboratório de Análise Clínicas. E passa a fazer
suas justificativas. Comenta que em conversa com a bioquímica responsável pelo laboratório,
lhe informou que o laboratório atende diariamente no máximo 35 pacientes e isso vem
causando grandes transtornos a população que necessitam deste serviço. Fala que
necessitamos de um laboratório mais eficiente e que atenda um maior número de pessoas. Em
aparte Ver. Sabá, fala que esse assunto é muito importante, diz que muitas vezes o Estado
investe em outras coisas e deixa a saúde e a educação de lado, fala que no seu ponto de vista a
saúde deve ser prioridade do Estado e que todas as pessoas independentes de raça, cor,
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religião e outros deveriam ser atendidos pelo SUS. Fala ainda que vimos à maioria das pessoas
estão procurando consultórios particulares para se consultarem, diz que em seu ponto de vista
essas ações deveriam ser públicas que atendesse todos, diz que às vezes de forma maliciosa
colocamos a culpa em outras pessoas, mas os recursos de saúde que são recebidos para a
saúde no nosso Município são insuficientes. Fala sobre a manifestação que foi feita no domingo
de forma pacifica e com respeito, fala que o governo Federal precisa ser acordado, diz que a
situação que passa o Brasil hoje é difícil, diz que não sabe se a presidenta Dilma tem culpa, mas
enquanto se desvia bilhões da Petrobras, passamos por uma situação lastimável na área da
saúde fala que a culpa é da gestão do recurso público Federal, fala que as manifestações são
importantes para que possamos ter melhorias na área da saúde e na educação do nosso País.
Oradora agradece o aparte e incorpora ao seu pronunciamento, fala que o orador tem razão
quando fala que muitas das vezes agente só quer achar o culpado para essa situação, fala que
precisamos fazer uma reflexão sobre essas situações e acredita que essas manifestações que
estão acontecendo sejam para encontrar uma solução para a situação que o Brasil atravessa.
Agradece e finaliza. 2º Orador: Markson Machado Barbosa, cumprimenta o Sr. presidente os
colegas vereadores os funcionários desta casa e todo o público presente, fala que faz uso da
tribuna para relatar a sua viagem ao Município de Borba no dia 09/03/2015 para participar da
reunião do Conselho Deliberativo do Parque Estadual do Matupiri, fala que o ofício que recebeu
para a reunião era para ser realizada na sede Município de Borba, chegando no Município de
Borba houve uma mudança de local que foi transferida para Zona Rural de Borba, Aldeia Cunhã
Sapucaia. Diz que a reunião foi ampla e calorosa, diz que na reunião contou com a presença de
varias entidades e órgãos: CEUC, FUNAI SEIND, Secretaria Municipal de Assuntos Indígena de
Borba e algumas lideranças de Manicoré. Um dos objetivos foi apresentar o planejamento das
ações para este ano de 2015. Fala sobre a liberação do porto Municipal de Manicoré que já está
liberado e embarque e desembarque. Agradece e finaliza. 3º Orador: Denilto Silva dos Santos,
cumprimenta o Sr. Presidente os colegas vereadores e todo o público presente, apresenta
Requerimento 004/2015 de sua autoria assunto. Requerer que esta Agrégia casa que proceda
encaminhamento de expediente a Secretaria Municipal de Administração, ao Executivo
Municipal, aos Presidentes das Associações de mototaxistas e extensivo aos seus associados,
para discutirmos assunto de interesse da classe e da sociedade, sobre o aumento do valor da
tarifa do serviço de Mota – Taxi. E passa a ler suas justificativas. Fala que no Art. 11 da Lei
aprovada no ano passado determina que o chefe do Executivo Municipal estabeleça o valor de
referencia para tarifa dos serviços dos mototaxi, fala que já esta se descumprindo o artigo desta
Lei que é responsabilidade do Executivo e ainda está ferindo o Art. 37 da mesma Lei, quando
cobra tarifa diferente das estabelecidas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, fala ainda
que através dessa propositura vai marcar uma reunião com a Secretaria de Administração, os
colegas vereadores e com a Comissão da Defesa do Consumidor para que possamos discutir e
chegar a um acordo que seja viável para todos. Agradece e finaliza. 4º Orador: Zulândio
Evaristo da Cunha Galdino, cumprimenta o Sr. Presidente os colegas vereadores os funcionários
desta casa e todo o público presente, fala que é com muito orgulho e satisfação que faz o uso
desta tribuna, diz que faz uso da tribuna para apresentar alguns pareceres de Projetos Lei que
estão tramitando na 1ª Comissão, para que não acumular matéria. Parecer do Projeto de Lei nº
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029 de 02/12/14 que regulamenta a concessão de benefícios eventuais da política de
assistência social do Município de Manicoré. E passa a ler o referido parecer. Parecer do Projeto
de Lei nº 022/2015 de autoria do Ver. Anderson Ferreira que dispõe sobre a nomenclatura da
unidade Básica de Saúde do Distrito do Santo Antonio do Matupi de Sebastião Ferreira,
localizado no Distrito de Santo Antonio do Matupi. E passa a ler o referido Parecer. Aproveita
para apresentar Requerimento 001/2015 de sua autoria. Assunto. Requerer da Mesa Diretora
desta Casa que faça o pedido de informações a Gerencia da Eletrobrás escritório de Manicoré
sobre as interrupções de energia que vem acontecendo em nossa cidade e quais as
providencias e prazo estimado para resolver este problema. E passa a ler o referido
Requerimento e fazer suas justificativas. Indicação 001/2015 de sua autoria. Assunto. Indicar ao
Prefeito Municipal a Construção de 01 (uma) Escola Municipal com 02 (DUAS) salas de aulas na
comunidade de Barreira do Capanã. Pede para enviar cópia a Secretaria Municipal de Educação,
Conselho Municipal de Educação e Presidente da de Comunidade de Barreira do Capanã. E
passa a fazer suas justificativas. Indicação 002/2015 de sua autoria. Assunto. Indicar ao Prefeito
Municipal a Reforma e Organização da Rede Elétrica da Praça da Bandeira. Pede que seja
enviado cópia a Secretaria Municipal de Infra - Estrutura – SEINFRA, Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Cultura. E passa a ler as suas justificativas. Agradece
e finaliza. 5º Orador: Luzinei dos Santos Delgado, cumprimenta o Sr. Presidente os colegas
vereadores e todo o público presente, agradece a Deus por mais uma oportunidade de poder
exercer seu trabalho, nesta oportunidade faz a leitura do parecer dos Projetos de Lei 004/2015
e 005/2015. E passa a fazer suas justificativas. Fala que passando enfrente ao Tiro de Guerra viu
ali uma movimentação de pessoas, diz que em seu ponto de vista é uma turma se incorporando
no exército, diz que não recebeu o convite e não sabe se esta Casa também recebeu. Fala sobre
a indicação 003/2015 que a vereadora Nara apresentou, diz que ano passado fez uma
propositura para a mesma matéria, diz que aquela escada esta muito difícil correndo o risco de
acontecer acidente com as pessoas que a utilizam. Agradece e finaliza. Em seguida o Sr.
Presidente convida o Sr. Secretario Ver. Helton para assumir a direção dos trabalhos e pede a
palavra. 6º Orador: Roberval Edgar Medeiros Neves, cumprimenta o Sr. Secretário que ora
dirige os trabalhos, colegas vereadores e todo o público presente, fala que pediu o isso da
tribuna para apresentar o Requerimento 004/2015 de sua autoria assunto. Requerer desta
egrégia Casa na forma Regimental, destinado a Amazonas energia Agência Manicoré solicitando
informação sobre as constantes interrupções do fornecimento de energia em nossa cidade e
passa a ler e fazer suas justificativas. Diz que o Ver. Uka apresentou sua propositura com
mesma finalidade e pelo fato de ter apresentado primeiro pede que inclua em seu
requerimento as justificativas e os pedidos para que possamos apresentar uma só propositura e
encaminhar. Em aparte Ver. Uka. Sugere a junção dos dois requerimentos e transformassem
em um só. Em aparte Ver. Sabá, diz que tinha elogiado a Amazonas Energia pela eficiência, logo
após a Audiência Pública que muitas coisas melhoraram. Diz que já vivemos momentos piores,
mas ultimamente a situação se agravou. Fala que neste ultimo ano como presidente sofreu
muito com gastos financeiros, relata que em uma semana queimaram duas bombas, e é muito
caro o concerto das mesmas, acredita que as lâmpadas tenham sido queimadas por causa da
queda de energia, fala que este preocupado com essa questão de energia na margem esquerda
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do Rio Madeira, pois já fez um ano de interrupção de energia e até o momento não normalizou,
pede ao Sr. Presidente que possa entrar em contato com a Amazonas Energia em Manaus para
dar uma solução. Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento, fala que teve com
o Robson Bastos - Coordenador do Comitê Gestor do Programa Luz Para Todos no Amazonas,
que comentou que haveria mudanças na Empresa Amazonas Energia Regional. Diz que espera
que essa mudança venha, pois temos grandes problemas para serem resolvidos. Em sua opinião
é mais uma questão financeira da Amazonas Energia, dito isso em público pelo prefeito de
Manaus. Fala que é um problema que precisa ser solucionado que a população não pode ficar
sofrendo essas consequências. Em aparte Ver. Uka. Fala que na visita que fez ano passado ao
departamento do Programa Luz para Todos em Manaus, o que se falava que o orçamento iria
cair 30%, e na verdade o pensamento era encerra o programa no Estado do Amazonas devido
os grandes gastos financeiros. Diz que viu a miniatura daquilo que pretendiam fazer no futuro,
através de usinas ou energia solar. Defende a questão da compensação da hidrelétrica de Santo
Antonio no Rio Madeira, pois em seu ponto de vista as pessoas vêm tirar aproveito daqui e não
fica nada para agente e essa discussão que tem que ser resolvida, foi sugerido a criação de uma
Associação dos vereadores da Calha do Madeira. Orador agradece e incorpora seu
pronunciamento. Fala sobre a matéria escrita no diário do Amazonas sobre compra de voto. E
passa a ler a matéria. Diz que os meios de comunicação já mostraram provas suficientes. Diz
ainda se isso não for suficiente, não entende o que o Ministério Público diz então ser prova
suficiente. Em seu ponto de vista vê isso como prova concludente e suficiente para comprovar
que houve realmente fraude e compra de voto pelo Candidato e atual Governador do
Amazonas. Em aparte a Ver. Nara, fala que temos que ter nosso olhar crítico e ter nosso próprio
posicionamento parabeniza o orador por ter esse posicionamento, fala que não temos que ser
influenciados pela mídia, pois ela faz isso tudo com o interesse. Conclui dizendo que na verdade
existe alguém por trás de tudo isso com interesse em alguma coisa. Orador agradece o aparte e
finaliza. Matérias a serem votadas no Grande Expediente: Requerimento 004/2015 Ver.
Denilto Silva dos Santos, Requerimento 001/2015 de autoria do Ver. Uka Galdino; Indicação
003/2015 e 004/2015 de autoria da Ver. Nara; Indicação 004/2015 e 002/2015 de autoria do Ver.
Uka Galdino. Requerimento 004/2015 do Ver. Presidente foi retirado. ORDEM DO DIA. Não
houve CONSIDERAÇÕES FINAIS: Foi inscritos apenas a vereadora Nara. 1º Nara Nídia Bentes
da Silva, fala que só para complementar o que nos avimos discutido aqui, diz que nos não temos
que ser inocentes e acreditar que só por que agente faz parte de um grupo político que ele é certo
e que ele é errado, diz que estamos aqui para olhar os dois lados de acertos e erros e
principalmente os erros e através desses erros estarmos apontando soluções para resolver esses
problemas. Fala que o orador falou muito bem aquestão do Governador, pede que esse assunto
seja abordado na próxima sessão de segunda feira com relação a todas essas manifestações do
povo Brasileiro contra a presidente Dilma, fala que não podemos fechar os nossos olhos com
todos esses movimentos que acontece em nosso Brasil a fora. Presidente fala que concorda com
a oradora, fala que vê a situação do país que vamos comentar a semana que vem sobre os atos de
corrupção que são enormes e é esse o trabalho da mídia trazer o conhecimento para a população
para que possa ate fazer juízo de valor de uma forma mais precisa. 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
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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 17 de Março
de 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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