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ATA DA 43ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 14 (quatorze) 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. 1º Secretário: Helton Rodrigues Paes fez a chamada dos Senhores Vereadores,
estando presente até o momento o Vereador: Helton Rodrigues Paes 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, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, Markson Machado Barbosa,
Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior e Zulândio Evaristo da Cunha Galdino. Com suas
faltas justificadas: Anderson Ferreira de Oliveira, Michel David Pinto Breves e Luzinei
dos Santos Delgado. 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 42ª Sessão Ordinária com adendo do Ver.
Junhão. Expediente: recebidos e expedidos. Recebidos: Requerimento nº
016/2015/GAB/Ver/ Anderson; Notificação nº 067/2015/DICREA. Expedidos: Of. Cir.
Nº 061/2015/GP. Pauta da Ordem do Dia: Projeto de Lei 01/2015-MD, de 16 de junho
de 2015, que cria o programa de desenvolvimento técnico - profissional (PRODETEC)
no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Manicoré e dá outras providências; Projeto
de Lei 011/2015 de 26 de junho de 2015 – GVJ, que altera o Art.2º da Lei 805/2013 de
11 de março de 2013; Projeto de Lei 012/2015, de 30 de junho de 2015, que dispõe
sobre a nomenclatura do Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal Dr. Edmundo
Juarez de “GERMANO LIMA CAVALCANTE”, localizado à Avenida Governador José
Lindoso com travessa Manaus, no Tiro de Guerra 12002 e dá outras Providências.
Grande Expediente: Foram inscritos os vereadores: Nara, Markson e Roberval Neves.
Uso da palavra. 1º Orador: Ver. Nara Nídia Bentes da Silva cumprimenta o Sr.
Presidente os colegas vereadores e todo público presente, agradece a Deus por mais
uma oportunidade de poder exercer seu trabalho, apresenta indicação 008/2015 de sua
autoria, assunto: Indicar a Ilma. Maria do Socorro Marques Feitosa – MD
Superintendente Regional do INCRA⁄AM e ao Ilmo. Sr. Lucas Eduardo Romitti – M,
Executor do INCRA Unidade de Humaitá⁄AM, solicitando em caráter de urgência, a
doação de veículos, sendo 01 caminhão, 01 F-1000, 01 Toyota, 01 L-200 E 01 Fiat Uno
para a Prefeitura Municipal de Manicoré, para atender as demandas dos assentados do
Distrito de Santo Antonio de Matupi (180) no Município de Manicoré, e passa a fazer
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suas justificativas, diz que isso vai trazer um grande beneficio para o Santo Antonio de
Matupi, fala como temos somente nossa palavra por estarmos aqui, temos este
instrumento para que possamos esta recorrendo aos órgãos maiores, e reivindicando
para o bem maior da população era o que tinha para o momento, agradece e finaliza.
2º Orador: Ver. Markson Machado Barbosa cumprimenta o Sr. Presidente os colegas
vereadores e todo público presente, agradece a Deus por mais uma vez esta
exercendo seu trabalho, fala que esteve presente na Estrada de Monte Santo e viu que
tem trecho que estão muito ruins e isso agora no verão imagine no período chuvoso
que fica intransitável aquela região, apresenta indicação nº 004/2015 de sua autoria,
assunto: Indicar ao Exmo. Sr. Lucio Flavio do Rosário, Prefeito Municipal e ao Ilmo. Sr.
Newton Neto, Secretario Municipal de Infraestrutura que determine a realização de
recuperação e terraplanagem da Estrada do Sindicato e Ramal do Pedral, Estrada do
Monte Santo e os Ramais que ligam ao lugar do Sr. Luiz Augusto, a Escola São
Benedito, ao Sr. Enga e Mundicó ao Sr. Irailton e Mizael e o Ramal do Sr. Gil, e passa
a fazer suas justificativas, outra questão seria é a questão da ponte que deve ser
olhada pelo executivo e espera que alguma medida seja tomada com relação a essa
situação. Em aparte Ver. Kdé sugere que o orador inclua a Estrada do Sindicato que
também esta com todas essas dificuldades, orador agradece e incorpora seu
pronunciamento, fala que esteve visitando e viu o grande número de pessoas que
freqüentam aquele local na modalidade de futebol, e viu o risco eminente de acidente,
devido o campo ficar muito próximo da rua e hora e momento a bola pode atingir as
pessoas que passam aquela rua, apresenta indicação 005/2015 se sua autoria,
assunto: Indicar ao Exmo. Sr. Lucio Flavio do Rosário, Prefeito Municipal e ao Ilmo. Sr.
Newton Neto, Secretario Municipal de Infraestrutura e ao Sr. Nelson Monteiro, que
determine a construção ou adequação do campo de areia do bairro de Manicorezinho
no mesmo padrão do campo do Rosário, com arquibancada, proteção, drenagem e
iluminação, e passa a fazer suas justificativas, desde já pede o apoio de todos os
colega vereadores para a aprovação de sua proposituras, deseja um bom recesso para
os colegas parlamentares,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. 3º Orador: Ver. Roberval Edgar Medeiros Neves cumprimenta o Sr.
Presidente os colegas vereadores e todo público presente, agradece a Deus por mais
uma oportunidade de poder exercer sua função, fala de sua viagem que fez a Manaus,
que saiu daqui de Manicoré para participar de um evento importante, que foi realizado
na Assembléia Legislativa do Estado, que seria a Câmara Federal que realizou a
Câmara itinerante em Manaus na Assembléia Legislativa do Estado, relata que era
uma grande oportunidade para levarmos as demandas do Município de Manicoré
principalmente no que diz respeito as obrigações do Governo Federal para com o
nosso Município e Estado, e outras reuniões que a Câmara tinha que participar, mas
infelizmente houve uma situação de urgência que teve que viajar a tratamento de
saúde, pois teve que fazer uma cirurgia, mas graças a Deus ocorreu tudo bem,
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agradece o apoio das pessoas que se encontram com a gente, que visitam, que
mandam sua mensagem de apoio através do facebook, fala que estamos encerrando o
primeiro período da Sessão Legislativa de 2015 e estamos iniciando o recesso
Parlamentar, diz que tivemos um período produtivo, agradece o apoio dos colegas
vereadores, da Mesa Diretora, da nossa Bancada assim como também da Bancada de
situação de Governo, pelo apoio que deram agente nas proposituras, agradece
também os funcionários desta Casa e espera que continuarmos fazendo um bom
trabalho da melhor forma possível, espera que até o final do ano consigamos avançar
ainda mais, fala que após sua cirurgia esteve visitando, o CCOT pedindo o apoio para
que possamos fazer a atualização do nosso Regimento Interno, fazer novamente a
atualização da Lei Orgânica do nosso Município por que tem algumas coisas que
precisam melhorar e mudar, e também a Instituição de Cargos e Carreiras para o
servidor da Câmara Municipal, pois nossa intenção é melhorar cada vez mais essa
regulamentação com relação ao quadro de pessoal da Câmara Municipal de Manicoré,
buscou também a elaboração de um novo plano de carreira, diz que esteve olhando o
plano do carreira do tempo do Valdomiro e viu que aquele plano no seu ponto de vista
era um plano até mais elaborado do que nos temos hoje, diz que nossa intenção é
fazer um plano de carreira mais adequado ao quadro de pessoas da Câmara Municipal
de Manicoré, e inclusive adicionar algumas vantagens a mais servidor, para isso teve
que ligar novamente para ofenalezes que é a Federação Nacional do servidor do
Legislativo que estão contribuindo com essa Federação que deveria esta defendendo
os interesses do servidor, mas nem se quer vem até aqui em Manicoré para isso, estão
estamos provocando para que eles venham até aqui e nos ajude até numa realização
de uma Assembléia para a discussão de um novo plano no intuito de valorizar o
servidor da Câmara Municipal, esteve também visitando a Procuradoria do Estado do
Amazonas, com o Dr. Alexandre Jabu que é o Procurador da República do Ministério
Público Federal, esteve também com o Dr. Rafael, que esta com a ação das terras da
Aeronáutica que inclusive pegamos até uma copia de todos os processos, onde ele
pediu fizéssemos algumas tarefas e vamos buscar informações e documentações a
respeito a sua solicitação e encaminhar para ele, ele questionou sobre a nomenclatura
do Bairro Presidente Lula, alegando aquilo que já sabíamos da institucionalidade de
dar nome de pessoas vivas a logradouros públicos, que ele quer a copia da Lei que
possamos passar para ele para que ele possa fazer a recomendação a Câmara para
fazer a modificação do nome ou entrar com uma ação de inconstitucionalidade,
recomendou ainda que fizéssemos uma legislação Municipal regulamentando as
portas das agencias Bancarias no intuito de dar mais segurança ao estabelecimento e
seus clientes e vamos também discutir outros assuntos para que venha beneficiar a
nossa população, fala também sobre os Projetos que estão para discutir como o Plano
Municipal de Educação que é uma Legislação importante, em aparte Ver. Sabá
Medeiros fala que seria muito importante essa discussão, principalmente a questão do
quadro pessoal da Câmara e também a questão do plano Municipal de Educação por
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que isso vai valer por dez anos e precisamos ter muito cuidado para aprovarmos com
menos erros possível, fala que esta pensando em ir até Manaus, e não tem carro e
precisa da disposição do carro da Câmara, que vai precisar para visitar alguns órgão e
instituições na Capital do Estado, orador agradece e incorpora seu pronunciamento, diz
que estamos com problema na questão do carro e já mandamos consertar duas vezes
e ainda continua com defeito, mas vamos mandar consertar novamente para ficar a
disposição de qualquer parlamentar que for a Manaus, e com relação aos ar
condicionados que estão novamente apresentando defeitos já pediu para o nosso
administrador fazer um processo solicitatorio para que possamos pagar uma empresa
para fazer a limpeza e manutenção com reposição de peças dos equipamentos de ar
condicionados da Câmara Municipal de Manicoré, com relação ao problema de energia
que infelizmente não se resolve em Manicoré somos também vitimas disso, fala que fez
uma pesquisa de preços de grupo gerador e encontramos o maior valor cerca de 58 mil
e cada vez que vamos pesquisar o valor esta maior, estamos pesquisando um grupo
gerador que suporte 300w de tenção,e estamos fazendo cotação de preço para que
consigamos chegar a um produtor melhor, em aparte Ver. Sabá Medeiros fala que a
idéia do grupo gerador para Câmara é uma necessidade até por que esse problema de
energia não é apenas em Manicoré, mas sim também de outros Municípios onde
funciona através de ursina termelétrica, diz que é muito importante a comprar desse
grupo gerador para a Câmara de Manicoré não só para a Câmara, mas também para o
poder executivo Municipal, poderiam comprar grupo geradores para as Escolas, mas
acredita que um gerador dessa potencia é muito grande para a Câmara, e seria bom
que estivesse um técnico para fazer uma avaliação dessa questão, orador agradece o
aparte e incorpora seu pronunciamento, fala que pedimos a um técnico que fizesse
uma avaliação e a recomendação que ele nos deu foi fazer a ligação de todos os
equipamentos para ver qual o consumo Maximo e foi constatado que o consumo é de
220 a tensão, então precisamos de uma sobra cerca de 70w de energia, agradece e
finaliza. Matérias a serem votadas no Grande Expediente: Indicação nº 004 e 005 de
autoria do Ver. Markson; Indicação nº 007/2015 de autoria do Ver. Miro Gomes;
Indicação 008/2015 de autoria da Vereadora Nara Nídia. Ordem do Dia. Passa para
discussão e apreciação do Projeto de Resolução 01/2015-MD, de 16 de junho de 2015,
que cria o Programa de Desenvolvimento Técnico - Profissional (PRODETEC) no
âmbito do Poder Legislativo Municipal de Manicoré e dá outras providências. Após a
discussão do referido Projeto de Resolução, O Sr. Presidente coloca em votação
nominal e em ordem alfabética; o referido projeto de resolução foi aprovado por
unanimidade. Passa para discussão e apreciação do Projeto de Lei 011/2015 de 26 de
junho de 2015 – GVJ, que altera o Art.2º da Lei 805/2013 de 11 de março de 2013.
Após a discussão do referido Projeto, O Sr. Presidente coloca em votação nominal e
em ordem alfabética, com as seguintes alterações: inclui o inciso IV com uma nova
redação; o parágrafo 6º com uma nova redação; suprime o inciso II; permanece a
redação do inciso III; parágrafo 5º permanece com a organização da redação. O
Av. Santos Dumont, nº 633 – Bairro: Auxiliadora – Fone/Fax: 385-1440/1515/1500
CNPJ – 14.179.972/0001-08 – CEP: 69.280-000
E-mail: camara.municipalmre@hotmail.com
Site Oficial – www.manicore.am.leg.br

Manicoré - Amazonas

Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré
referido projeto foi aprovado por unanimidade. Passa para discussão e apreciação do
Projeto de Lei 012/2015, de 30 de junho de 2015, que dispõe sobre a nomenclatura do
Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal Dr. Edmundo Juarez de “GERMANO LIMA
CAVALCANTE”, localizado à Avenida Governador José Lindoso com travessa Manaus,
no Tiro de Guerra 12002 e dá outras Providências. Após a discussão o referido Projeto,
O Sr. Presidente coloca em votação nominal e em ordem alfabética. 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, Secretário
da Mesa Diretora lavrei a presente Ata. Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Manicoré, Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares Duarte, em 14 de Julho de 2015.
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