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ATA DA 40ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 06 (seis) dias do mês de julho 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: Denilto Silva dos Santos. Ás
08:15 foi feita a 2ª chamada dos Senhores vereadores, O Sr. Ver. 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, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros e Markson Machado
Barbosa. Com suas faltas justificadas: Roberval Edgar Medeiros Neves, Anderson
Ferreira de Oliveira, Zulândio Evaristo da Cunha Galdino, Michel Dave Pinto Breves 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 37ª e 38ª Sessão Ordinária que foi
aprovada sem restrições. Expediente: recebidos e expedidos. Recebidos: Of. Nº
006/2015/Ministério Público do Estado do Amazonas; Convite da Igreja Assembléia de
Deus; Mensagem nº 013/ Gabinete do Prefeito; Of. Nº 016/2015/ SUSAM; Comunicado
nº 017/2015 da Amazonas Energia; Comunicado da Secretaria de Administração; Of.
Nº 040/2015/ Conselho Tutelar; Decreto Municipal nº 056/2015 de 26 de julho de 2015;
Of. Nº 052/2015 Conselho Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente;
comunicado nº 623/2015 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Expedidos: Of. Nº 314, 316, 317, 318 e 319/2015/GP; Of. Cir. Nº 057, 058, 059 e
060/2015/GP. Pauta da Ordem do Dia: Não houve. Grande Expediente: foram
inscritos para o Grande expediente os vereadores: Manuel Sebastião Pimentel de
Medeiros, Luzinei dos Santos Delgado e Eldamiro das Neves Gomes. Uso da Palavra.
1º Orador: Ver. Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros cumprimenta o Sr. Presidente
os colegas vereadores e todo o público presente, agradece a Deus por mais uma
oportunidade de poder exercer seu trabalho, justifica a ausência do Ver. Uca Galdino,
fala que como membro do Governo Municipal tem também seu questionamento e suas
reclamações e que muitas coisas tem que fazer para melhorar o funcionamento das
instituições, mas nesses últimos anos temos avançado bastante; fala que todos os
Prefeitos que passaram por esta casa fizeram alguma coisa para melhorar a situação
do Município; diz que as melhores escolas na zona rural foram construídas pelos exprefeitos Newton Cabral e Waldomiro Gomes; diz que mesmo sendo politicamente
contrario esses prefeitos naquela época sabe reconhecer o que se faz para o bem da
população; diz que hoje compactua com a ideia do Ver. Burrim que busca melhores
dias para o 180, mas é preciso dizer os benefícios que estão sendo colocado no 180,
por exemplo: temos o SPA, uma escola nova, o asfaltamento, um posto de saúde, uma
viatura da policia, esta sendo feita a limpeza da cidade já que o Governo do Estado não
fez, diz que temos que mostrar o que também esta sendo feito; se perguntar o que tem
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de outro Governo? Vimos que não tem quase nada, então não temos que dizer que
nada esta sendo feito, pois só escola na área indígena tem três, pois não tinha
nenhuma; fala que estamos aqui para ajudar e apoiar no que for preciso; informa aos
vereadores que o investimento que foi feito pelo Município, Estado e pela união na UBS
fluvial já iniciou a primeira ação; diz que na sexta feira acompanhou juntamente com
outros vereadores essa viagem da UBS na viagem inaugural, observando e
fiscalizando o atendimento; fala que o povo indígena ou não indígena precisa plantar e
fazer a sua agricultura de subsistência, neste sentido apresenta Indicação nº 028/2015
de sua autoria, assunto: indicar a Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento, a
Mecanização das áreas Agricultáveis nas comunidades do Rio Mataurá, iniciando na
Barreira da Maravilha, São Thomé, Santa Helena, Aparecida, Santo Antonio, Ponta
Natal, Maloca Cidade, Boa União, Biribá, Taracuá, Terra Preta e demais comunidades
até chegar a comunidade Curara, para a prática da agricultura Familiar de subsistência,
nas áreas de terras indígenas, de acordo com que for permitido por Lei e passa a fazer
suas justificativas, Em aparte Ver. Luzinei fala que com relação à mecanização diz que
as informações que tem da própria equipe de Governo é quando estamos na Secretaria
as pessoa procuram o Prefeito e ele pede que as pessoa vá até a Secretaria e faça um
cadastro para que ele possa viabilizar esse trabalho de mecanização, mas as pessoas
não procuram a Secretaria para conversar com o secretario; diz que tem que haver um
planejamento de forma que a equipe da secretaria possa ir até as comunidades e
esclarecer esse assunto; orador agradece e incorpora seu pronunciamento, fala que é
muita mais fácil a Secretaria ir até a comunidade reunir e verificar a situação do que os
produtores estarem vindo até a cidade, Em aparte Ver. Helton diz que percebe que
talvez seja falta de planejamento da Secretaria de Produção, pois se você trabalha
planejado você diminui gastos, cita como exemplo a Secretaria de Educação que
trabalha planejada e segue rigidamente o cronograma de construção de escola, diz que
se todo mundo for procurar a Secretaria de Produção não vai ter como atender a todos,
mas se fazer um trabalho bem planejado vai ser atendida muitas comunidades; orador
agradece e incorpora seu pronunciamento, diz que concordo com o vereador nessa
questão, apresenta indicação nº 029/2015 de sua autoria, assunto: indicar a
OI⁄TELEMAR a Manutenção dos Orelhões das comunidades de Terra Preta e Santa
Terezinha no Lago do Atininga, Margem direita do Rio Madeira, 1h30m. De voadeira,
parte do Município de Manicoré, e passa a fazer suas justificativas, agradece e finaliza.
2º Orador: Ver. Luzinei dos Santos Delgado cumprimenta o Sr. Presidente os colegas
vereadores e todo o público presente, agradece a Deus por mais uma oportunidade de
poder exercer seu trabalho, fala sobre a questão da viagem a zona rural que fez na
sexta feira, recebemos a Tenente Oficial da Marinha juntamente com dois Médicos e
um deles é o que vai contribuir com a saúde no Distrito de Santo Antonio do Matupi, e
no sábado pela manhã a UBS já estava fazendo o atendimento na comunidade de
Ponta do Campo, e as comunidades vizinhas da mesma localidade; diz que essa é a
primeira viagem que esta prevista para doze dias; fala da inauguração de um pequeno
templo Evangélico na comunidade de Igarapé Grande na parte de cima do Capanã
Grande, que foi muito proveitosa, parabeniza a iniciativa da Igreja Evangélica
Assembléia de Deus que tanto contribui no meio social; fala sobre a emenda da Lei 816
de 19 de agosto de 2013 que tornou o dia do evangélico do Município de Manicoré, fala
que a Lei diz que o dia do Evangélico será comemorado no dia 30 de outubro de cada
ano; diz que esteve observando tanto como autor da Propositura e as lideranças
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evangélicas do Município de Manicoré; diz que a ideia é colocar esse dia para ser
comemorado em um dia de sábado para não ser ponto facultativo no município; diz que
apresentara uma emenda a referida lei com essa mudança; em aparte Ver. Denilto
sugere que coloque na emenda que seja no primeiro sábado do mês ou o último
sábado do mês; orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento, fala que é
essa a sua opinião; diz que amanhã ira apresenta essa emenda para que possamos
corrigir essa situação, agradece e finaliza. 3º Orador: Ver. Eldamiro das Neves Gomes
cumprimenta o Sr. Presidente os colegas vereadores e todo público presente,
apresenta voto de congratulação ao Sr. Guaracy (gerente do Banco do Banco do
Brasil) e ao Sr. Erandi Batista Barreto, e passa a fazer suas justificativas; apresenta
indicação nº 006/2015 de sua autoria, assunto: indicar ao Prefeito de Manicoré e ao
Secretario de obras, uma pequena reforma e que seja colocada lixeiras, na praça
JONH F. KENNEDY (do aeroporto), e passa a fazer suas justificativas, agradece e
finaliza. Matérias a serem votadas no Grande Expediente: indicação nº 006/2015 de
autoria do Ver. Miro Gomes; indicação nº 028 e 029/2015 de autoria do Ver. Sabá
Medeiros; voto de congratulação ao Sr. Guaracy (gerente do Banco do Banco do
Brasil) e ao Sr. Erandi Batista Barreto de autoria do Ver. Miro Gomes. Ordem do Dia.
Não houve. 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 Denilto Silva dos Santos, Secretário da Mesa Diretora lavrei a
presente Ata. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Manicoré, Plenário Ver. Prof.
Emanuel Colares Duarte, em 06 de Julho de 2015.
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