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ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 26 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. 1º
Secretário: Helton Rodrigues Paes fez a chamada dos Senhores Vereadores, estando
presente até o momento o Vereador: Markson Machado Barbosa. Ás 08:15 foi feita a 2ª
chamada dos Senhores vereadores, o Sr. Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves,
2º vice presidente: Michel Dave Pinto Breves, 1º Secretário: Helton Rodrigues Paes, 2º
Secretário: Denilto Silva dos Santos 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 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 dos Expediente: recebidos
e expedidos. Recebidos: convite do Pr. Antonio Silviano Arimuja presidente da Igreja
Batista; Of. Nº 010/2015 – SEMADES; Comunicado nº 014/2015 da Eletrobrás; Of. Nº
191 e 192/2015 da 1ª Vara da Comarca de Manicoré; convite do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). Expedidos: Of. Cir. Nº
051/2015/GP; Of. Nº 256/2015 – GP. Pauta da Ordem do Dia: Não houve. Grande
Expediente: foram inscritos para o Grande expediente os vereadores: Denilto silva dos
Santos, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros e Roberval Edgar Medeiros Neves.
Uso da Palavra. 1º Orador: Ver. Denilto silva dos Santos cumprimenta o Sr. presidente
o colegas vereadores e todo público presente, apresenta Requerimento Nº 005/2015
de sua autoria, assunto: Requerer desta Egrégia Casa que proceda encaminhamento
de expediente aos Presidentes das associações de mototaxistas e extensivo aos seus
associados, para discutirmos e fazermos levantamento dos associados, que ainda não
possua carteira de habilitação, e passa a fazer suas justificativas, apresenta
Requerimento Nº 006/2015 de sua autoria, assunto: Requerer desta Egrégia casa, que
proceda encaminhamento de expediente sob a forma de requerimento de Voto de
Congratulação a senhora Francisca Pereira da Costa, pela passagem e comemoração
de seu aniversario de 90 anos de vida, ocorrido no dia 25 de maio de 2015. E passa a
fazer suas justificativas, apresenta Requerimento Nº 007/2015 de sua autoria, assunto:
Requerer desta Egrégia casa, que proceda encaminhamento de expediente sob a
forma de voto de profundo pesar, aos familiares do senhor Pedro Pinheiro, pelo seu
falecimento da Senha Geralda, ocorrido no dia 24 de maio de 2015. E passa a fazer
suas justificativas. Fala que esteve no DETRAM com o Sr. Léo Feitosa para tratar
desse assunto e beneficiar a classe mototaxista, fala que teve uma reunião para tratar
da tarifa dos mototaxistas, diz que tem mototaxistas que ficaram insatisfeitos, por que
achavam que queríamos prejudica – lós. Agradece e finaliza. 2º Orador: Ver. Manuel
Sebastião Pimentel de Medeiros cumprimenta o Sr. Presidente o colegas vereadores e
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todo público presente, agradece a Deus por mais um dia de poder exercer seu
trabalho. Faz comentário em relação a situação de pobreza que afeta a população. Diz
que é muito doloroso quando ver uma criança ir para a escola sem ter tomado o café
da manhã. Diz somos felizes e não sabemos, pois tem pessoas que não tem nada para
se alimentar. Fala que viu uma residência tão humilde que o colchão estava colocado
no chão batido. Pergunta-se: Será que esta faltando acompanhamento para que essas
pessoas possam melhorar essa situação? Diz que há dois dias leu uma matéria de
jornal e observou que nos últimos dez anos apenas 65 famílias saíram do Programa
Bolsa Família. Diz que há muita critica em relação ao Programa Bolsa Família.
Pergunta-se: qual seria outra forma de amenizar a pobreza do povo? Diz que ajudamos
a resolver problemas de uns, mas outros ficam passando por necessidade. Fala que
não temos condições de resolver todos os problemas. Diz que observa que poucas
pessoas melhoram de uma forma substancial, enquanto muitas pessoas pioram de
vida. Diz que já se decepcionou muito com a vida. Acreditava juiz de futebol não
roubava, que juiz de direito não condenava o inocente. Fala que fica preocupado com
essa situação e ver que hoje 95% das pessoas não são sérias e apenas 5% que estão
salvando essa situação. Diz que precisamos fazer alguma coisa para melhorar essa
situação. Pergunta-se: será que a Presidenta Dilma compactua com o que esta
acontecendo no Governo Federal, na Eletrobrás, na Petrobras e nos correios? Diz que
precisamos mudar a política do Brasil. Uma política onde todo mundo pensa em se dar
bem nas custas de outros. Em aparte Ver. Bombom, fala que estamos com dois anos
repetitivamente com o problema da cheia do rio Madeira, diz que seria bom se
buscássemos o planejamento tanto do Governo Federal quanto do governo Estadual e
Municipal com o apoio desta casa, diz que hoje o problema que afeta muito os
ribeirinhos principalmente a área de várzea que estão produzindo pouco, vivendo mal,
pois a cheia vem e acaba com suas produções, diz que deveria ter um planejamento
para que pudéssemos fazer como foi feito vários assentamentos do INCRA. Diz que o
governo tem que se planejar para construir residências para que essas pessoas
quando vim a cheia estará seguro. Diz que o vereador deveria mudar de nome deveria
ser assistente social. Orador agradece e incorpora seu pronunciamento, fala que o
orador tem razão quando pensa dessa forma, mas se pergunta o que esta fazendo o
nosso instituto de agropecuária no Brasil? Qual é a contribuição que esses institutos
para melhor o Amazonas? O que o IDAM esta fazendo? Diz que tem quase certeza
que o IDAM não foi na comunidade de Jenipapo, diz que la tem mais de 30 ha de
banana plantada na terra firme com a força do povo, não é com a força de Governo e
nem do IDAM, pergunta por que o IDAM não ajuda para ter um plantio melhor? Diz que
tem pessoas que querem apenas ganhar dinheiro, diz que esta na hora de despertar e
pressionar para que as pessoas prestem serviços para qual foram contratados. Relata
ainda o questionamento do companheiro de grupo Sr. José Ivan que vem questionar
nesta tribuna como é que estou conseguindo fazer viagem do tecnológico na zona
rural. Diz que no seu ponto de vista ele deveria fazer esse questionamento ao
contrario, deveria dizer que o coordenador não esta fazendo a coordenação do
tecnológico, diz que tem um objetivo em sua vida como professor, fala que cada um
tem que cumprir com seu dever, apresenta indicação Nº 019/2015 de sua autoria,
assunto: Indicar a Prefeitura Municipal a reforma das Escolas de madeira com uma
sala de aula das comunidades de Tacuará, Vista Alegre, Primavera e Palhal (acará);
São João do Urucuri, Fortaleza do Bom Intento, São Pedro da Maria Moreira, Barreira
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do Curuçá (rio madeira); Vista Nova (rio marmelos); Jutai (capanã grande); São Thomé,
Santa Elena e Biribá (rio mataurá). E passa a fazer suas justificativas, apresenta
indicação Nº 020/2015 de sua autoria, assunto: Indicar a Prefeitura Municipal a
construção de Escola de 01 sala de aula na comunidade de Barreira de Itaituba
(vencedorzinho). E passa a fazer suas justificativas. Agradece e finaliza. Neste
momento o Sr. Presidente convida o Sr. 2º vice presidente Michel Dave Pinto Breves
para assumir a direção dos trabalhos e pede a palavra. 3º Orador: Ver. Roberval Edgar
Medeiros Neves cumprimenta o Sr. presidente que ora dirige os trabalhos, os colegas
vereadores e todo o público presente, agradece a Deus por mais um dia de trabalho,
solicita voto de pesar a família do senhor Oscar Rodrigues, pede que a mesa Diretora
envie moção de pesar a família do Sr. Oscar, faz um breve relatório de sua viagem que
fez a Manaus, que foi resolver os problemas relacionado a esta casa, diz que foi ao
INSS, que conversou com a pessoas responsável pelo setor de logística e licitação a
Senhora Gliete que lhe informou que a agência do INSS vai ser inaugurada somente no
final do segundo semestre por causa do concurso público que o INSS tem que fazer
para poder colocar os funcionários nas agências do interior. Diz que foi ao IFAM onde
em audiência com o Reitor Antônio Venâncio Castelo Branco, solicitou uma audiência
pública na data de 21 de Maio as 16:00 horas, com o objetivo de solicitar para
Manicoré o Campo do IFAM. Diz que participou de um seminário Municipal de
Modernização Pública, relata o argumento do Governador José Melo que apenas
lamentou a situação da economia do estado e não fez nenhuma proposta, diz não
entender tantas lamentações, fala que é vereador desde 2005 e nunca o Município de
Manicoré teve déficit no orçamento e no Estado é a mesma coisa se antes era 13
bilhões, neste ano chegará entre 15 e16 bilhões de reais. Diz que tem que utilizar o
recurso público de maneira econômica, cita como exemplo o Ver. Sabá Medeiros que
quando assumiu como presidente da Câmara fez uma reforma na parte elétrica da
Câmara tirando as lâmpadas que estavam queimadas que consome mais energia e
colocou outras novas que consome menos. Diz que depois da campanha as obra
paralisaram. Em aparte Ver. Sabá diz que não é procurador do Estado e nem do
Município, mas tem coisas que precisam ser questionadas, agradece o orador pelo
reconhecimento, diz que sempre procurou fazer seu trabalho de uma melhor forma
possível, mas mesmo assim ficou faltando muita coisa para melhorar as condições dos
vereadores e dos funcionários, com relação ao Governo do Estado diz que contradiz o
vereador, por que hoje o vereador tem que chorar, por que a situação hoje esta muito
difícil, diz que em todos esses anos como vereador nunca tinha visto isso acontecer,
diz que nos cortes dos Governos chega mais de 70 bilhões e não entende por que isso
esta acontecendo, espera que a situação possa melhorar. Orador agradece o aparte e
incorpora seu pronunciamento, diz que tem que ser feito esse reajuste para que
melhore mesmo essa situação. Diz que assinou um termo de cooperação técnica
solicitado pela esta casa, diz que o CETAM por sua vez através da Drª. Joelsia, fala
que gostaria que os servidores da Câmara participassem que terá também a
participação da Prefeitura, diz que como não temos o laboratório de informática nesta
casa foi sugerido que fosse feito no GM3 que iniciará no dia 21 de junho, fala que esta
buscando uma construção de sala de aula para esta casa e um coordenador para um
programa que estamos criando que vai possibilitar muito para fazer esses cursos.
Agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande Expediente: requerimento
nº 005, nº 006 e nº 007 de autoria do Ver. Denilto; requerimento nº 007/2015 de autoria
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do Ver. Kdé; requerimento nº 011 e nº 012/2015 de autoria do Ver. Junhão; indicação
nº 008/2015 de autoria do Ver. Junhão; indicação nº 011/2015 de autoria do Ver.
Luzinei; indicação nº 019/2015 e nº 020/2015 de autoria do Ver. Sabá. Projeto de Lei nº
010/2015. Autoria Ver. Luzinei foi despachado para as comissões competentes para
receber parecer. Ordem do Dia. Não houve. Considerações Finais: foi inscrito
apenas o Ver. Sabá Medeiros já com a palavra saúda o Sr. Presidente, os colegas
vereadores e todo público presente, fala que hoje é uma preocupação de todos os
governantes a crise que o Brasil esta passando, diz que tal vez o Sr. Presidente esteja
enganado com relação ao orçamento deste ano,diz que tem quer ser esse ano não
para o próximo ano, diz que o que vemos é que este ano a recardação esta ruim, pois
a industria não esta funcionando, por que tendo emprego não vai ter imposto de renda
e outros. Agradece e finaliza. 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, Secretário da Mesa Diretora lavrei a presente Ata. Sala das
Sessões da Câmara Municipal de Manicoré, Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares
Duarte, em 26 de Maio de 2015.
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