Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré
ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES

Aos 24 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.
Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves, fez a chamada dos Senhores
Vereadores, apenas estando presentes até o momento, a Ver. Nara Nídia Bentes da
Silva, Zulândio Evaristo da Cunha Galdino 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 suas falta justificadas: 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 12ª sessão ordinária,
que foi aprovada com adendo dos Ver. Luzinei e Ver. Markson. Expedientes:
Recebidos e Expedidos. Recebidos. Comunicado Nº 075 da – AAM, Of.
083/2015/GAB/SEMSA, Of. Nº 006/2015 – AABB. Expedidos. Convocação Nº
001/2015 Audiência Pública, Of. Nº 015/2015/GP, Of. Nº 071/2015/GP, Of. Nº
072/2015/GP, Of. Nº 075/2015/GP, Of. Nº 080/2015/GP, Of. Nº 084/2015/GP, Of.
Nº 085/2015/GP, Of. Nº 086/2015/GP, Of. Nº 087/2015/GP, Of. Nº 089/2015/GP,
Of. Nº 094/2015/GP, Of. Nº 095/2015/GP, Of. Nº 096/2015/GP, Of. Nº
102/2015/GP.Pauta da Ordem do Dia: Não houve. GRANDE EXPEDIENTE:
Foram inscritos para o grande expediente: Ver. Luzinei dos Santos Delgado, Emir
Pedraça de França, Eldamiro das Neves Gomes e Roberval Edgar Medeiros Neves.
Uso da palavra. 1º Orador: Luzinei dos Santos Delgado, 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 sobre o convite da
Igreja Assembleia de Deus que chegará neste poder extensivo a todos os
vereadores e funcionários, diz que o evento acontecerá nos dias 27, 28 e 29/03 e foi
organizado pelas mulheres, destinado com oração do espírito santo na vida da
mulher. Diz que o primeiro dia de evento acontecerá na sede da Igreja Assembleia
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de Deus, e os dias seguintes, na Escola Estadual Maria Sá Motta. Fala sobre a
questão dos vereadores que muitas pessoas dizem que nada fazem. Diz que em
2013 foram aprovadas nesta casa cerca de 320 proposituras, que tem objetivo de
buscar melhorias na área de educação, saúde e outros. Em 2014 foi superado esses
dados chegando a quase 400 proposituras, para que o executivo possa executar as
situações e resolver os problemas da população. Diz que os Vereadores fazem sua
parte para resolvam todas as situações, mas tem pessoas que não entendem dessa
forma. Diz que a função do Vereador é fiscalizar, fazer visitas as comunidades,
verificar os problemas do Município e transformar esse problemas em
proposituras. Fala que o Legislativo tem feito muito pelo Município de Manicoré.
diz que todas as proposituras que vieram a esta casa sempre foram aprovadas por
unanimidades. Em aparte Ver. Sabá. Fala que tem ouvido as pessoas
perguntarem aos próprios vereadores “o que o vereador faz?” Fala que no seu
ponto de vista esta faltando mais informações sobre o papel do vereador, relata
uma reunião no ano passado no Tiro de Guerra, pois acredita que as pessoas que
estavam naquela reunião saíram tendo conhecimento do papel do vereador. Fala
que como vereador vem aprovando projetos de Lei, verificando ações para a
população, aprovando os orçamentos que dão poder para o prefeito executar os
serviços. Fala que foi Secretario de finanças por três vezes e uma dessas vezes
economizou recurso para a construção de 101 Escolas municipais, mas talvez as
pessoas não saibam disso. Diz que em seu ponto de vista, temos que passar para
população qual é o verdadeiro papel do Vereador. Orador agradece e incorpora seu
pronunciamento. Diz que entende a preocupação que Vereador tem com a
população, pois tem constantemente visitado as comunidades rurais, buscando
solucionar os problemas. Em aparte Ver. Presidente Roberval, comenta que
quando fazemos alguma coisa, as pessoas ficam falando que somos miseráveis, que
não pagamos ninguém para fazer o trabalho, diz que sinceramente não entende o
povo, fala que são coisas absurdas que já ouviu a respeito dessa situação. Diz que
as pessoas cobram ações que não papel do vereador, cita como exemplo,
passagens, compra de remédio, gás, pagamento de energia e outros. Diz que o
vereador dá esse tipo de ajuda, mas com seu dinheiro próprio, pois a Câmara não
recebe recursos para isso. Diz que quem pode e deve dar essa assistência é a
prefeitura, através da assistência social ou a Secretaria de Saúde, fala que a
população tem que entender a função de cada poder. Diz que seria necessário que
se fizesse palestras nas escolas e orientar a população o dever de cada ente. O
orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento diz que sempre temos
que fazer essa defesa do poder legislativo. Em aparte Ver. Markson diz que
concorda com o orador, as pessoas que dizem que o vereador não faz nada
geralmente são pessoas que tem pretensões na política. Diz que o Vereador é visto
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

como Banco. Diz que há um conceito muito deturpado do vereador. Agradece e
incorpora seu pronunciamento. Em aparte Ver. Zulândio Evaristo cumprimenta a
todos diz que o Vereador tem razão em falar esse assunto. Diz que temos o dever
de falar a verdade e não ter medo. Diz que o papel do vereador é fiscalizar e
reivindicar. Diz que o Vereador é um assalariado. Agradece o aparte e incorpora
seu pronunciamento e agradece e finaliza. 2º Orador: Emir Pedraça de França,
cumprimenta o Sr. presidente os colegas vereadores os funcionários desta casa e
todo o público presente, agradece a Deus por mais uma oportunidade de poder
exercer seu trabalho, diz que o assunto que traz nesta manha é a função do
vereador, acredita que isso incomoda as outras pessoas, relata um fato ocorrido
com o orador na administração do Ex-Prefeito Newton Cabral. Comenta sobre a
falta de merenda escolar nas escolas, pois já estamos no final do mês de março e
até o momento não chegou merenda nas escolas do município, como presidente da
4ª comissão pede ao líder do governo que busque informação sobre essa situação.
Em aparte Ver. Sabá parabeniza o orador pelo seu pronunciamento em relação à
questão da merenda escolar, que é um alimento sagrado dos alunos. Convida todos
os vereadores para cobrar do Governo Federal a liberação do recurso da merenda.
Diz que tem informação da liberação de uma parcela do recurso feita esses dias.
Agradece o aparte e incorpora ao seu pronunciamento. Diz que reivindicará da
Amazonas Energia e do Departamento do Programa Luz para Todos a solução do
problema da atravessia do Rio Marmelos, Democracia e Barreira do Matupiri. Fala
da situação da falta de energia na comunidade de Verdum, pois a mais de um mês
não tem energia, e devido esse problema está afetando o funcionamento da aula no
período da noite. O orador justifica ainda que a referida comunidade foi uma das
mais atingidas pela enchente do ano passado, que causou grandes prejuízos aquelas
família. Diz ainda que o valor do conserto do Grupo Gerador é insignificante ao
executivo. Apresenta indicação 003/2015 de sua autoria. Assunto. Indicar ao chefe
do poder Executivo Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura do
interior, sugerindo providências no sentido de solucionar, “em Caráter de
Urgência” o problema da falta de energia na comunidade Ver dum. Agradece e
finaliza. 3º Orador: Eldamiro das Neves Gomes, cumprimenta o Sr. presidente os
colegas vereadores e todo o público presente. Diz que o teor do seu requerimento
foi solicitado no ano passado e não houve nenhuma resposta e tem conhecimento
que município muito menor em termos territorial e populacionais já foi atendido
com Lancha policial. Na oportunidade apresenta requerimento 001/2015 de sua
autoria. Assunto. Requerer informações a Secretaria de segurança Pública do
Estado do Amazonas, sobre a previsão, de o Município de Manicoré, ter uma
lancha policial para atender a policia Militar e a Policia Civil. E passa a fazer suas
justificativas. Lamenta a falta de compreensão da população em relação ao papel
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do Vereador. Em aparte Ver. Kdé diz que a população confunde o papel das
pessoas, agradece e incorpora seu pronunciamento, diz que jamais deixará de fazer
o correto dentro da legalidade. Em aparte Ver. Sabá diz que concorda com todos
que foram na tribuna, temos que cobrar e mostrar para a população as nossas
cobranças, relata um fato ocorrido em sua residência, pois as pessoas não sabem o
lugar certo para procurar a resolver seus problemas. O orador agradece o aparte e
incorpora seu pronunciamento. Agradece e finaliza. O Senhor Presidente convida o
1º Secretario Ver. Helton para assumir a direção dos trabalhos e pede a palavra. 4º
Orador: Roberval Edgar Medeiros Neves, cumprimenta o Sr. Secretario os
colegas vereadores e todo o público presente, agradece a Deus por mais um dia de
trabalho. Fala do assunto que é tema nacional a falta de água. Diz no ultimo
domingo foi o dia mundial da água e todos os meios de comunicação fizeram
propagando de conscientização o uso consciente da água. Diz que deputados e
senadores discutem a possibilidade de canalizar a água de nossa região para
atender a região Sul e Sudeste. Mas as autoridades não devem se preocupar apenas
em proteger a água, mas na qualidade da mesma para o consumo humano. Diz que
a água do rio madeira está contaminada pelo mercúrio e não há preocupação por
parte das autoridades, pois a população ribeirinha utiliza diariamente a mesma. Diz
que muitas autoridades foram contra a criação da RDS do rio Manicoré, mas o
orador tem a preocupação, pois a água que abastece nosso município vem deste rio.
Diz que o Igarapé da Ribeira ainda tem salvação, diz que no Governo do Exprefeito Nena foi feito um projeto para a Criação do Parque Municipal da Ribeira.
Diz que o Secretario que se preocupou em dar continuidade foi o Ex Secretario
Denoca. Cita como exemplo alguns igarapés de Manaus, que se preocuparam em
proteger só depois de estar contaminados. Tem que haver a preocupação das
autoridades municipais em resguardar a integridade natural desses igarapés
elaborando um plano municipal de recurso hídrico. Apresenta requerimento
001/2015 de sua autoria. Assunto. Seja encaminhado expediente ao Exmo. Sr.
Lúcio Flávio do Rosário – DD Prefeito Municipal e ao Exmo. Sr. Gilberto Barros –
MD Secretario Municipal de Planejamento e Finanças, no prazo de Lei,
Solicitando informações documentais e completas da situação jurídica,
administrativa, financeira e patrimonial do SISPREV/MANICORÉ. E passa a fazer
as devidas justificativas. Fala sobre a situação das ruas de nossa cidade que a
promessa do Governador foi de asfaltar toda a cidade. Diz que a prefeitura tem
tomar para si essa situação e buscar resolver, fala ainda que as ruas do Bairro
Manicorezinho continuam alagadas. Diz que na entrada do bairro as pessoas
precisam ter cuidado para não acontecer acidente, devido tanto buracos. Diz que
somente duas obras do estado estão em pleno funcionamento (CETI e Escola
Dídimo Soares), diz que a obra da feira esta com rachadura e temos que tomar
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providencia. Fez representação contra algumas autoridades a respeito do Igarapé da
Ribeira. Diz que todo lixo da cidade a prefeitura está jogando ali na área de
proteção ambiental. Pede para registra em ata que a 4ª Comissão deste poder faça
um cronograma de visita com orçamento para ir à zona rural, a fim de fazer um
levantamento da situação de saúde e educação. Diz que chegou ao seu
conhecimento que uma professora dá aula para 60 alunos, onde a mesma divide o
tempo para atender a demanda, relata que os alunos estão recebendo apenas duas
horas de aula e isso é prejuízo aos alunos. Agradece e finaliza. Matérias a serem
votadas no Grande Expediente: indicação 003/2015 de autoria do Ver. Kdé;
requerimento 001/2015 de autoria do Ver. Eldamiro; requerimento 001/2015 de
autoria Ver. Presidente Roberval. ORDEM DO DIA. Não houve.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Não houve. 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 24 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

_______________________________
Ver. Emir Pedraça de França
Vereador

_______________________________
Ver. Eldamiro das Neves Gomes
Vereador

Mario Ruy Lacerda de Freitas Jr.
Vereador

_______________________________
Ver. Manuel Sebastião P. de Medeiro
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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