Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré
ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 18 dias do mês de maio 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. Presidente:
Roberval Edgar Medeiros Neves fez a chamada dos Senhores Vereadores, presente os
Vereadores: o Sr. Presidente: Roberval Edigar Medeiros Neves, 1º Secretário: Helton
Rodrigues Paes e demais Vereadores: Emir Pedraça de França, Eldamiro das Neves
Gomes, Nara Nídia Bentes da Silva, Luzinei dos Santos Delgado, Zulândio Evaristo da
Cunha Galdino, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros e Markson Machado Barbosa.
Com suas faltas justificadas: Anderson Ferreira de Oliveira, Michel David Pinto Breves,
Denilto Silva dos Santos e Mario Ruy Lacerda de Freitas Júnior. 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 ata da
26ª Sessão Ordinária, que foi aprovada com adendo do Vereador Luzinei. Expediente:
Recebidos e Expedidos. Recebidos: Convite da Prefeitura Municipal de Manicoré;
Decreto Municipal nº 052/2015 e Requerimento do Ex Vereador José do Nascimento
Preste. Expedidos: Of. Circular nº 046, 047. Of. nº 197, 198, 199, 200, 201, 210, 211,
212, 213, 214, 215, 216, 218, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 e
233/2015-GP. Pauta da Ordem do Dia: Não houve. Grande Expediente: foi inscrito
para o grande expediente apenas o vereador: Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros.
Uso da Palavra. 1º Orador: Ver. Manuel Sebastião P. de Medeiros, após saudar a
todos e agradecer a Deus. Diz que estive na zona rural na semana passada, visitando
escolas onde funciona o ensino tecnológico. Acredita que esta faltando um pouco mais
de atenção do governo do estado em relação ao funcionamento, mas esforço está
sendo feito pela coordenação da SEDUC em Manicoré e com apoio da Prefeitura. Diz
que sabemos dos problemas existentes, mas espera que as coisas funcionem da
melhor forma possível. Se sente feliz, pois as dificuldades eram tantas que no inicio
das aulas do tecnológico, apenas 10 maquinas funcionando. Cita como dificuldades:
aparelhagem queimadas, motor de luz e falta de professor. Mas hoje está com uma
media de 54 salas funcionando com aulas. Diz que seu objetivo como coordenador e
fazer com que o sistema funcione bem, mas não depende apenas do coordenador e
sim de outras esferas da SEDUC Manaus. Diz que verifica a frequência das salas e
emite relatório. Diz que as escolas modelos tanto de ensino médio quanto do
fundamental diminui seus índices, mas o ensino tecnológico teve aumento no seu
índice. Em aparte Ver. Luzinei agradece a Deus pela oportunidade, cumprimenta os
colegas vereadores. Diz que para que pudessem melhorar o sistema de ensino, tivesse
professor assistente de qualidade. Não tivesse professor apenas para ligar e desligar o
equipamento, mas que pudesse dar um acompanhamento. Que pudesse ajudar os
alunos a entender as disciplinas que estão sendo ministrado. Diz que o ensino é da
mais alta qualidade, são pessoas que estão do outro lado capacitado para ensinar. Diz
que devido o aluno não ter uma boa base escolar encontra dificuldade, por isso a
importância de ter o professor assistente de qualidade para que pudesse ajudar o aluno
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a entender melhor as disciplinas. Diz que muitos alunos tem a timidez de tirar suas
duvidas no momento exato, pois o sistema é rápido e não para. Mas destaca que o
ensino tecnológico veio para contribuir. O orador agradece o aparte e incorpora ao seu
pronunciamento. Diz que o Vereador tem razão em sua analise, pois os professores
são graduado em uma disciplina, mas havia necessidade de fazer formação
continuada. Diz que tem professor de Português que tem condições de dar aula de
geografia, Historia, sociologia, mas sentem dificuldades em aplicar a disciplina de
Matemática, física e química. Diz que os professores que ensino no sistema
tecnológico são todos mestres e doutores e transmitem uma aula que os alunos não
tem dificuldades de entender. Diz que se os professores fossem efetivos poderia
investir mais neles. Fala também sobre as quadra poli estiva e a academia ao ar livre.
Diz que estive no ultimo sábado na quadra Rosival Ribeiro da Costa prestigiando a final
do campeonato de professores onde muitas pessoas estavam participando. Diz que a
academia ao ar livre é um sucesso e parabeniza o governo municipal por estar
investindo na saúde da população. Aproveita para apresentar 018/2015. Indica a
implantação de uma academia ao ar livre na sede do Distrito de santo Antonio do
Matupi e faz as devidas justificativas. Agradece e finaliza. Matérias a serem votadas
no Grande Expediente: Indicação nº 018/2015, autor Ver. Sabá Medeiros. Ordem do
Dia. Não houve. Considerações Finais: Não Houve oradores inscritos. Neste
momento o Sr. Presidente comunica os senhores vereadores a efetuação da parceria
com a Marinha do Brasil para realização do curso de marinheiro fluvial na categoria de
auxiliar de convés e auxiliar de maquinas. Diz que o curso se inicia dia 26 a 30/05. Diz
que o curso vem beneficiar as pessoas que tem rabetas, voadeiras e barco com 10
metros de comprimento. Diz que a prefeitura será parceira e será responsável pela
estadia e alimentação dos oficiais da marinha. Diz que as demais despesas será de
responsabilidade da Câmara. 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, 1º Secretário da Mesa Diretora lavrei a presente Ata. Sala das
Sessões da Câmara Municipal de Manicoré, Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares
Duarte, em 18 de Maio de 2015.
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