ATA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 09 (nove) dias do mês de junho de 2015 (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: Manuel Sebastião Pimentel
de Medeiros e Nara Nídia Bentes da Silva. Ás 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, Nara Nídia Bentes da Silva,
Luzinei dos Santos Delgado, Zulândio Evaristo da Cunha Galdino, Mario Ruy Lacerda
de Freitas Júnior, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros e Markson Machado
Barbosa. Com sua falta justificada. Anderson Ferreira de Oliveira e Michel David
Pinto Breves. A seguir o senhor presidente, invocando o nome de Deus registra o
número legal e de acordo com o que dispõe 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 33ª Sessão Ordinária, que foi aprovada sem
restrições. Expediente: recebidos e expedidos. Recebidos: Requerimento nº
011/2015 – GV – AFO; Requerimento nº 006/2015 – GAB/VER/MICHEL. Expedidos:
Of. Nº 271, 272, 273, 274 e 275/2015/GP. Pauta da Ordem do Dia: Projeto de Lei Nº
009/2015 de 19 de maio de 2015, que dispõe sobre a nomenclatura da Escola
Municipal de Nossa Senhora de Nazaré dos Baetas; Projeto de Lei Nº 010/2015 de 22
de maio de 2015, que dispõe sobre a nomenclatura da Escola Municipal de Delicia,
localizada na comunidade de Delicia a margem esquerda do Rio Madeira. Grande
Expediente: foram inscritos para o grande expediente os vereadores: Denilto Silva dos
Santos, Emir Pedraça de França, Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior e Roberval
Edgar Medeiros Neves: uso da palavra. 1º orador: Denilto Silva dos Santos
cumprimenta o Sr. presidente os colegas vereadores e todo público presente, diz que
tem cinco proposituras para apresentar; apresenta Indicação nº 006/2015 de sua
autoria, assunto: indicar a Prefeitura de Manicoré e a Secretaria Municipal de Educação
a reforma e a ampliação da escola da comunidade de Santa Rita foz do Rio Manicoré,
e passa a fazer suas justificativas; apresenta Indicação nº 008/2015 de sua autoria,
assunto: indicar a Empresa OI/TELEMAR, a instalação de telefone público nas
comunidades de Boa Esperança, Urucuri e Santa Maria – Distrito de Àgua Azul, São
Pedro dos Cardosos e Mocambo – Rio Manicoré, e passa a fazer suas justificativas;
apresenta Requerimento nº 008/2015 de voto de congratulação ao Sr. Elias Mendes da
Silva, pela sua passagem e comemoração de seu aniversario de 80 (oitenta) anos de
vida ocorrido no dia 07 de junho de 2015, e passa a fazer suas justificativas; apresenta
Requerimento nº 009/2015 de voto de profundo pesar, a família da Senhora Antonia
Ferreira da Costa, pelo falecimento da Senhora Maria do Socorro Dutra Lindoso, a qual
foi Prefeita e Vereadora do Município de Barreirinha, Deputada Estadual e Secretaria
Estadual do Amazonas, e passa a fazer suas justificativas; apresenta ainda
Requerimento nº 010/2015 de voto de Profundo pesar a família Barroso, pelo
falecimento da Senhora Ângela Barroso, ocorrido Sábado, 07 de Junho de 2015, e
passa a fazer suas justificativas; fala que com relação ao parecer aos Projetos Código
Tributário e Benefícios eventuais; diz que apresentou o parecer favorável no dia
02.06.2015; quanto ao código tributário está aguardando posicionamento do CCOTI;
diz que está trabalhando para dar um parecer com transparência dentro da legalidade
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que não haja prejuízo para ninguém; diz que apresentou os pareceres aos projetos de
nomenclaturas; diz que sempre procurou trabalhar com transparência; em relação a
LDO está aguardando emenda dos Sr. Vereadores, agradece e finaliza. 2º orador:
Emir Pedraça de França cumprimenta o Sr. presidente os colegas vereadores e todo
público presente, diz que um dos assuntos que traz a tribuna é que foi procurado por
populares informando sobre o uso da maquina pública; refere-se as pessoas que usam
a caçamba doado pelo PAC, que está sendo usada para comércio de areia e barro; diz
que não tem conhecimento se essas pessoas são funcionários da prefeitura; pede ao
líder do Governo que interceda nessa questão, pois aí há uma concorrência desleal,
desrespeitosa e ilegal; diz que pediu que fizesse o registro para agente fazer denuncia
junto aos órgãos competentes; convida os membros da 4ª comissão para visitar o
hospital e os postos de saúde sobre a situação real de saúde no Município; visitar as
UBS que estão em construções para informar aos órgãos competentes sobre a real
situação; relata um fato ocorrido no dia 07.06, a morte de um trabalhador que
procurava meios para o sustento de sua família, pois o mesmo sofreu acidente,
agradece e finaliza. 3º orador: Mario Ruy Lacerda de Freitas Júnior cumprimenta o Sr.
presidente os colegas vereadores e todo público presente, justifica a ausência do
vereador Anderson; apresenta Requerimento nº 015/2015 de sua autoria, voto de
louvor a Diocese de Humaitá – Paróquia de Nossa Senhora das Dores – Capela de
Santo Antonio, pela realização das atividades em honra a Santo Antonio, extensivo à
seus organizadores, e passa a fazer suas justificativas, fala que achou importante
ontem o pronunciamento do vereador Miro Gomes quando falou da forma das galeras
nos Bairros de Manicoré; diz que alguns anos atrás viu algumas gangs que existia em
Manicoré, e quando se encontravam só faltava se matarem, diz que com o tempo
percebeu o desaparecimento dessas galeras, diz que fica muito triste com a volta
dessas galeras que estão atuando em nossa cidade que nos causa preocupação; diz
que passou enfrente a Policia Militar e viu mais carro que talvez do que policial; diz que
é muito bom ter viaturas para se deslocar, mas é bom reprimimos com a força,
educação, com envolvimento das autoridades religiosas também; diz que é um ponto a
ser refletido pelos Professores, Ver. Sabá, Nara, Markson e Helton; diz que tem uma
responsabilidade dobrada, diz que temos que buscar uma solução para que esse tipo
de comportamento desapareça tanto na Zona Urbana quanto na Zona Rural, apresenta
Requerimento nº 016/2015 de sua autoria, assunto: requerer que seja informado a este
Poder Legislativo os seguintes questionamentos; 1º qual ou quais Empresas
contratadas para executar o Transporte Escolar Fluvial e Terrestre em nosso Município;
2º quais as rotas realizadas e qual o veiculo terrestre e tipo de embarcação utilizada
para transportar os estudantes? (citar identificação completa – placa, registro na
Marinha mercante e etc.) 3º todos os alunos que necessitam estão sendo atendidos
pelo transporte escolar de responsabilidade de Estado do Amazonas, agradece e
finaliza. Neste momento o Sr. Presidente convida o Sr. 1º Secretario: Helton Rodrigues
Paes, para assumir a direção dos trabalhos e pede a palavra. 4º orador: Roberval
Edgar Medeiros Neves cumprimenta o Sr. presidente que ora dirige os trabalhos, os
colegas vereadores e todo público presente, agradece a Deus por mais uma
oportunidade de poder exercer seu trabalho, agradece todos os vereadores e
funcionários desta casa que tiveram presente na reunião com o representante da
Amazonas Energia Jair Souto, enviado pelo Ministro de Minas Energia, Exmo. Sr.
Eduardo Braga; diz que a Câmara Municipal vem atuando não só nesta gestão, como
em outras também, em defesa da população e de seus direitos, fala sobre a questão da
energia que desde 2013, já vínhamos enfrentando o problema com apagões; diz que
em outubro a Drª Elvia - Defensora Pública lembrou na reunião que quando chegou
aqui em Manicoré já estávamos enfrentando esse problema; diz que com esse alerta
vermelho que deu, foi para resolver o problema de forma definitiva; diz que devido o
problema, passamos a ter conhecimento real da situação em Manicoré; diz que não é
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problema mecânico, mas a maior parte são problemas são elétricos, devido à fiação
ser muito antiga; diz que teve informação que chegou 03 (três) geradores de energia 02
(dois) da Empresa Oliveira em 01 (um) da Empresa Agréco; diz que houve problema
em um, mas a equipe técnica resolveu o problema; diz que essa é uma solução que
não pode ser tratada da forma que foi tratada; diz que uma pessoa que foi candidato a
Deputado aqui pelo Município de Manicoré, anda comentando por ai que a Câmara e
algumas pessoas foram na sede da Empresa em Manaus apenas para pedir a saída do
gerente e não para pedir mudança e resolução do problema; e o mesmo ex candidato
“diz ainda que ele fez pedido e já chegaram os geradores”; o orador diz que o referido
cidadão, está tentando ganhar crédito as custas do trabalho dos outros;diz que teve
pessoas que jogavam o problema para o Ministro Eduardo Braga; diz que com a
chegada do gerador alguém fez comentário dizendo agora sim o Ministro ta resolvendo
o problema e outras dizem que não é o Ministro, mas sim o Governador quem resolveu
o problema; diz que existe a política suja no meio por parte de varias pessoas
envolvidas com política; faz convite a todos os vereadores para amanhã as 14:00 horas
aqui na Câmara na sala da presidência para receber a equipe do procurador do
Ministério Público Federal, que estarão no município realizando palestras nos dias 15,
16 e 17 de junho, fazendo atendimento ao cidadão de 08:00 as 17:00 horas e no dia 18
de junho até as 12:00 horas no auditório do Centro Juvenil Salesiano; diz que atuarão
nas áreas: Educação, conflitos Agrários, Direitos do Cidadão, Meio Ambiente, Saúde,
Defesa do Dinheiro Público, respeito as Diferenças e as questões indígenas; diz que
esse é um programa do Ministério Público Federal, que se chama Ministério Público
Federal na Comunidade; diz que nessa ação podemos está relacionando diversos
problemas que a sociedade de Manicoré esta enfrentando e levar ao conhecimento do
Ministério Público; diz que precisamos de um Ministério público atuante, que no seu
ponto de vista não ver uma atuação presente aqui em Manicoré; diz que fez
representação no dia 07 de Janeiro de 2014 deu entrada no Ministério Público, e
estamos em junho de 2015 e até hoje não houve uma resolução do problema; diz que
segundo a Lei quando o problema é saúde o tratamento é imediato; diz que nessa ação
tinha duas pessoas com câncer uma fez toda despesa de transporte, estadia,
alimentação por conta da família por que não teve apoio necessário do Governo
Municipal e a outra infelizmente esta em sua casa, esteve conversando com ele e disse
que não tinha condições financeira de ir a Manaus para fazer o tratamento; diz que é
uma pena que a administração Pública Municipal esteja tratando a população dessa
forma; diz que situação como essa, precisamos trazer ao conhecimento das
autoridades, descasos que a população de Manicoré enfrenta, desde já agradece e
finaliza. Matérias a serem votadas no Grande Expediente: Requerimento nº 008,
009 e 010/2015 de autoria do Ver. Denilto; requerimento nº 015 e nº 016/2015 de
autoria do Ver. Junhão e Indicação 006 e 008/2015 de autoria do Ver. Denilto. Ordem
do Dia. Passa para discussão e apreciação dos Projetos de Lei: Projeto de Lei Nº
009/2015 de 19 de maio de 2015, que dispõe sobre a nomenclatura da Escola
Municipal de Nossa Senhora de Nazaré dos Baetas, não havendo nenhum vereador
para discutir o Projeto, O Sr. Presidente coloca em votação nominal e em ordem
alfabética. O referido projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Nº 010/2015
de 25 de maio de 2015, que dispõe sobre a nomenclatura da Escola Municipal de
Delicia, localizada na comunidade de Delicia a margem esquerda do Rio Madeira, o
Ver. Kdé fala sobre a Escola da Comunidade Delicia se é o mesmo nome da Escola ou
outro nome; o Ver. Roberval diz que não é outro nome, e fala ao Ver. Luzinei se foi de
comum acordo da comunidade que trocasse o nome da Escola; Ver. Luzinei diz que o
antigo nome era São Pedro pertencia a uma comunidade muito mais abaixo da
comunidade de Delicia, portanto esse nome não era da comunidade de Delicia, diz que
quando os moradores daquela comunidade saíram o nome veio junto para a
comunidade; diz que com a construção de um novo Prédio houve um comum acordo
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sim entre os comunitários para a troca do nome ficando escolhido o nome de Delicia.
Ver. Kdé diz que concorda com o vereador Luzinei e que como ele citou que foi de
comum acordo com a comunidade; após a discussão do Projeto, O Sr. Presidente
coloca em votação nominal e em ordem alfabética; Ver. Junhão justifica seu voto
dizendo que discutimos algumas mudanças na questão da saúde e esporte que foi
discutido uma vez e havia uma necessidade de cadastramento e outros, diz que não
tem nada contra o nome da Escola, mas queria saber do vereador Sabá se há também
o cadastramento de Escola no Sistema Nacional e se pode atrapalhar ou não, e vota
favorável; Ver. Sabá diz que temos alguns problemas em relação ao nome de Escolas,
por exemplo, temos varias Escolas com o nome de São Francisco, Nossa Senhora da
Conceição, São Pedro, diz que é católico e não tem nada contra em colocar nome de
Santo em alguma coisa, mas acredita que deveria ter uma reorganização na questão
da nomenclatura das Escolas, de UBS colocar nomes de pessoas até para
homenagear as pessoas; fala sobre a questão o que o Vereador Junhão perguntou,
acredita que não haja nenhum problema, mas toda escola tem seu código do INEP o
que vai ser feito apenas trocar o nome da Escola, mas o número fica o mesmo,
acredita também que na saúde vai ser a mesma coisa; pede ao presidente quando for
sancionada a Lei que fosse enviada diretamente a Secretaria de Educação pela
Câmara Municipal e vota a favor do Projeto. O referido projeto foi aprovado por
unanimidade. Considerações Finais: Não Houve oradores inscritos. 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 Secretario da Mesa
Diretora lavrei a presente Ata. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Manicoré,
Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares Duarte, em 09 de Junho de 2015.
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