Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré
ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 07 dias do mês de Abril 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. Ver. 2º Secretário: Denilto Silva dos Santos
fez a chamada dos Senhores Vereadores, apenas estando presente até o momento, o Ver.
Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros. As 08:15 foi feita a 2ª chamada dos Senhores
vereadores, o Sr. Presidente em exercício Michel Dave Pinto Breves, 1º Secretário: Helton
Rodrigues Paes, 2º Secretário: Denilto Silva dos Santos e demais Vereadores: Markson
Machado Barbosa, Nara Nídia Bentes da Silva, Zulândio Evaristo da Cunha Galdino, Luzinei dos
Santos Delgado e Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros. Com suas falta justificadas: Ver.
Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves, Anderson Ferreira de Oliveira, Mario Ruy Lacerda
de Freitas Júnior, Emir Pedraça de França e Eldamiro das Neves Gomes. 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 15ª e 16ª Sessão Ordinária, que
foi aprovada sem restrições. Expediente: Recebidos e Expedidos. Recebidos: Of. Nº 003/2015,
da associação Uirapuru Moto Taxi, Of. Nº 010/2015 – INTERTRIM, Of. Nº 012/2015 –
SEMED, Of. Nº 031/2015 – SEMPS, Of. Nº 032/2015 – SEMPS, Of. Nº 050GAB/PMM, encaminhando BALANÇO GERAL da Prefeitura Municipal de Manicoré. Of.
Nº 054/2015 DA Prefeitura Municipal de Manicoré. Oficio 006/2015 – GV-MSPM,
encaminhando a Prestação de contas desta Câmara referente ao exercício de 2014.
Expedidos: Comunicado SN GP, comunicando a população de Manicoré que as contas relativas
ao Exercício financeiro de 2014 da Prefeitura Municipal de Manicoré, encontra-se a disposição
na Secretaria deste Poder Legislativo, para a consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições
da Sociedade pelo prazo de 60 dias. Comunicado SN GP, comunicando a população de
Manicoré que as contas relativas ao Exercício financeiro de 2014 da Câmara Municipal de
Manicoré, encontra-se a disposição na Secretaria deste Poder Legislativo, para a consulta e
apreciação pelos cidadãos e instituições da Sociedade pelo prazo de 60 dias. Of. Nº 134/2015
GP, Of. Nº 135/2015 GP, Of. Nº 137/2015 GP, Of. Nº 138/2015 GP, Of. Nº 139/2015 GP, Of. Nº
140/2015 GP, Of. Nº 141/2015 GP, Of. Nº 143/2015 GP. Pauta da Ordem do Dia: Não houve.
Grande Expediente: Foram inscritos para o Grande expediente os vereadores: Luzinei dos
Santos Delgado e Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros. 1º Orador: Luzinei dos Santos
Delgado, cumprimenta o Sr. Presidente os colegas vereadores, funcionários desta Casa e todo o
público presente, agradece a Deus por mais um dia de trabalho. Fala sobre a quantidade de
cachorros nas vias públicas da nossa cidade, causando danos à população, provocando acidente
e não se sabe de quem é a responsabilidade. Entende que essa questão cabe à prefeitura
resolver, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, retirando os animais das ruas, e
dos próprios donos dos animais tendo cuidado com os mesmos. Sugere que façamos uma
reunião para tratar desse assunto, e verificar de quem é a responsabilidade para que possam
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resolver esse problema e evitar acidentes. Fala sobre o evento Evangélico ocorrido no mês
passado e também o ocorrido na primeira semana deste mês na comunidade de Liberdade
parabeniza os dois eventos realizados. Diz que os eventos realizados são custeados pela Igreja
Evangélica Assembleia de Deus. Diz que na próxima semana apresentará Projeto de Lei para
regulamentar esses eventos para que possa receber apoio financeiro para a realização de
eventos evangélicos, católicos e outras instituições. Fala sobre a questão da tentativa de assalto
que cocorreu em nosso Município. Diz que viu uma matéria no Blog do Marques Santos que
fala que o delegado Geral afirma ter provas contra presos em Manicoré e soltos em Manaus e
lamenta que o mandado de prisão vir ser arquivado e passa a fazer a leitura da seguinte
matéria. Fala sobre a cheia do nosso Município que teve informações que as águas já estão
baixando e com essas informações deixa o orador mais tranquilo e espero que a população da
Zona Rural possa dar continuidade aos seus plantios e continuar contribuindo com o Município
de Manicoré, traves de sua produção, agradece e finaliza. 2º orador: Manuel Sebastião
Pimentel de Medeiros, cumprimenta o Sr. presidente os colegas vereadores, funcionários desta
Casa e todo o público presente, agradece a Deus por mais uma oportunidade de poder exercer
seu trabalho representando a população do nosso Município. Apresenta indicação 006/2015
de sua autoria. Assunto. Indicar à prefeitura Municipal a construção reforma e ampliação de
Escolas em diversas comunidades rurais do Município de Manicoré, e passa a fazer suas
justificativas. Apresenta Requerimento 002/2015 de sua autoria. Assunto. Requerer da
Secretaria de Saúde informações sobre a quantidade de médicos e enfermeiros que prestam
serviço no Município e seu respectivo local de trabalho, tanto da SEMSA como também do
Hospital Regional de Manicoré e passa a fazer suas justificativas. Apresenta Requerimento
003/2015 de sua autoria. Assunto. Requerer da Secretaria Municipal de Saúde, informações
sobre a atual situação da Secretaria quanto ao tipo e quantidade de medicamento a disposição
da população do Município de Manicoré, e passa a fazer suas justificativas. Apresenta
Requerimento 004/2015 de sua autoria. Assunto. Requerer da Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Manicoré, informações sobre a atual situação da internet para este poder, e passa
a fazer suas justificativas. Fala que até o ultimo dia que esteve como presidente neste poder
comprou 03 ar - condicionados para deixar para o gabinete dos vereadores que precisassem.
Diz a situação da internet, acredita que não seja falta de recurso para resolver o problema, é
muito importante e necessário para este poder. Em aparte: Ver. Luzinei, fala que as
informações que teve sobre os assaltantes que vieram para assaltar o nosso Banco em
Manicoré foi através de internet, mas teve essa informação por que colocou internet em sua
residência, fala que precisamos ter internet nesse poder, pois é muito importante para
fazermos as nossas pesquisas e outros, orador agradece o aparte e incorpora seu
pronunciamento. Fala sobre a prisão ocorrido em nosso Município, dessa quadrilha que veio
para assaltar o Banco do Brasil, diz que isso é vergonho para o Município, pois os policias
prenderam aqui e em Manaus foram soltos. Diz que as pessoas só fazem alguma coisa com
interesse próprio. Fala que viu no jornal, o ocorrido no município de Iranduba, onde um jacaré
comeu uma criança. Diz que logo essa notícia vai deixar de ser divulgada e todos vão esquecer,
pois o mesmo não é filho de Deputado e outros. Fala sobre a questão do governo Dilma,
pergunta ao vereador Helton por que a presidenta Dilma esta aceitando qualquer coisa? Por
que antes só poderia assumir ministérios se fosse do PT, PTB, PMDB, dos aliados, diz que hoje
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aquelas pessoas que mais criticavam o PT é que estão sendo convidados para serem Ministros,
cita como exemplo: Ministro da fazenda que criticou e critica até hoje a política da presidente
Dilma, Ministra da agricultura, Ministro da educação, se pergunta por que esta acontecendo
isso? Fala que espera que o essa junção do PT assim como todos os partidos que criticavam
possam resolver o problema do Brasil. Fala que há interesse para melhorar a educação do
nosso País e de todas as esferas, tanto Municipal, Estadual e Federal. Fala que assistindo a
posse do novo Ministro de Educação dizia que vai ter um currículo único do Oiapoque ao Chuí.
Fala que seremos contemplados com a formação de professores do nosso município. Diz que
está sendo investido na formação de professores de forma errada, pois tem professores que
lecionou um mês e esta fazendo a formação, enquanto tem gente que esta 04 a 05 anos
lecionando ainda não conseguiu. Fala que tem gente que já tem uma faculdade e não poderia
fazer outra e esta fazendo. Diz que o recurso público tem que ser usado de forma mais
coerente. Diz que há necessidade de se investir mais no ensino fundamental e principalmente
na alfabetização e ter pessoas capacitadas. Em aparte: Ver. Markson fala que tem que investir
também na educação básica, fala que não adianta investir na educação superior se não tem a
educação básica que é à base da educação. Em aparte: Ver. Helton fala que quem cria as
políticas públicas é o congresso Nacional, o Ministério da Educação, mas quem executa são os
Municípios e os Estados. Diz que quem executa essas políticas fazem de forma erradas. Em
relação ao Governo da Presidenta Dilma, está sendo flexível, cita como exemplo o governo
Municipal, que procura fazer aliança com seus adversários políticos, as vezes é para fortalecer
seu grupo político. Fala que em relação ao ensino Superior o artigo 2º da Lei 12089 estabelece
que nenhum cidadão brasileiro podem ter o direito de cursar duas faculdade pública. Fala que
quem executa as políticas públicas que esta fazendo de forma errada. O orador agradece o
aparte e incorpora seu pronunciamento, diz que dizer que agora vai acontecer o curso para a
formação de Professores indígenas, não é afirmar que não tinha recurso, diz que deu apenas
um exemplo. Acredita que com a posse do novo Ministro as coisas podem melhorar na questão
da educação das crianças e adolescentes. Agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no
Grande Expediente: indicação 006/2015 e Requerimento 002/2015, 003/2015, 004/2015 de
autoria do Ver. Sabá. Ordem do Dia. Questão de Ordem: Ver. Sabá fala que percebeu que
existem muitos projetos de Lei que precisam ser votados sugere que possamos colocar em
votação os referidos projetos, diz que seria importante que as comissões dessem esses
pareceres. Questão de Ordem: Ver. Presidente em Exercício, fala que os projetos esta com a 2ª
Comissão e estamos aguardando os pareceres, Questão de Ordem: Ver. Uka, fala que na 1ª
comissão tem apenas dois projetos, que é do código tributário e o estatuto do servidor, que
pedimos auxilio técnico a essa presidência com a internet, o Sr. Presidente enviou ao CCOTI,
segundo. Fala que na 2ª comissão temos um de grande importância que é a questão da
prestação de contas que inclusive já passou a data, mas o nosso relator Ver. Bombom já esta
trabalhando e já está pronto o parecer, e estamos somente esperando colocar para votação. A
questão da nomenclatura já passou para outra comissão. Fala que não podemos deixar
acumular isso. Questão de Ordem: Ver. Bombom, fala que em respeito aos projetos, diz que
recebeu três projetos de nomenclaturas e hoje mesmo estará concluindo e passará para a
presidência para que possa até requerer da Câmara para fazer uma sessão extraordinária para
que possamos botar esses projetos em votação. Presidente pede que façamos um
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compromisso para que na próxima sessão possamos colocar em votação. Questão de Ordem:
Ver. Helton, fala que se preocupa com a prestação de contas que já expirou o prazo na segunda
feira, em relação da nomenclatura que são três projetos acredita que é possível votar na
segunda feira. 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 07 de Abril 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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