Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 61ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 13 (treze) dias do mês de Outubro 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. Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves, fez a chamada dos Senhores
Vereadores, estando presente até o momento o Vereador: Luzinei dos Santos Delgado
e 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 David Pinto Breves, o Sr. 1º Secretario: Helton Rodrigues Paes, 2º Secretario:
Denilto Silva dos Santos e demais Vereadores: Emir Pedraça de França, Eldamiro das
Neves Gomes, Nara Nídia Bentes da Silva, Luzinei dos Santos Delgado, Markson
Machado Barbosa, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros e Zulândio Evaristo da
Cunha Galdino. Com suas faltas justificadas: Anderson Ferreira de Oliveira e Mario
Ruy Lacerda de Freitas Junior. 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 60ª Sessão Legislativa, que foi
aprovada com adendo do Ver. Roberval e Sabá Medeiros. Expedientes: recebidos e
expedidos. Recebidos: Of. Nº 021/2015/PT–Manicoré-Am; Of. Nº 030/2015/Rádio Rio
Madeira; Of. Nº 069/2015/NESMANI/UEA; Requerimento nº 026/2015-GB/VER/AND;
Memorando nº 001/2015-CFO; Convite–APRAMAD; Comunicado/CEDCA/AM; Convite
do Tribunal de Contas. Expedidos: Of. Nº 456, 457 e 459/2015/GP. Pauta da Ordem
do Dia: Não houve. Matérias entregues a secretaria: Não Houve. Grande
Expediente: Foi inscrito apenas o vereador: Sabá Medeiros. Uso da palavra: 1º
Orador: Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros cumprimenta o Sr. Presidente os
colegas vereadores e todo público presente, fala sobre a data em que se comemora o
dia das crianças; diz que uma pessoa lhe procurou perguntando por que o vereador
não promoveu uma festa para as crianças, já que elas merecem? Diz que não
promoveu uma só festa; diz que todos os Diretores de Escolas, representante de
bairros, que lhe procuraram na medida do possível ajudou a todos; diz que apesar de
não ter feito uma festa exclusiva, esta muito feliz por ter ajudado a todos na medida do
possível; fala que tem viajado bastante para a Zona Rural e vê os problemas existentes
e transforma esses problemas em indicações ou requerimentos para que os problemas
sejam resolvidos; diz que já viu em outro Governo, de o Prefeito não saber dos
problemas existentes, pois o Prefeito é apenas um; diz que o prefeito precisa da
atuação de cada secretario para fazer essas fiscalizações; diz que existe secretario que
tem até medo de falar dos problemas; fala que é necessário a Câmara assessorar e
fiscalizar esses problemas; relata que esteve juntamente com a vereadora Nara na
comunidade de São José do Miriti, em Mangal, onde encontraram alguns problemas;
diz que no São José do Miriti, tem 70 alunos e a escola tem apenas uma sala; diz que
há necessidade de reformar e ampliar uma sala de aula naquela escola, neste sentido
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
apresenta indicação nº 043/2015 de autoria conjunta com a Vereadora Nara; assunto:
indicar a Prefeitura Municipal a Reforma e ampliação de mais 01 (uma) sala de aula da
escola da Comunidade São José do Miriti no Lago do Matupiri e passa a fazer suas
justificativas; fala sobre a questão do transporte Escolar naquela comunidade; diz que a
quantidade de combustível repassado pela Secretaria para transportar os alunos é
insuficiente para atender os vinte dias; relata que a família também é responsável pela
educação dos filhos, mas há necessidade da complementação do combustível, para
que os pais não tenham prejuízo; diz que os pais muitas vezes perde um dia de
trabalho para levar os filhos na Escola e até comprar combustível; neste sentido
apresenta indicação nº 044/2015 de sua autoria, assunto: indicar a Secretaria Municipal
de Educação – SEMED a concessão de transporte Escolar para os alunos da
comunidade do Poção para a comunidade de São José do Miriti no ano de 2016, e este
ano solicitamos o aumento da quantidade de gasolina de 50 para 70 litros para que
assim os pais façam o transporte nos 20 dias letivos e passa a fazer suas justificativas;
fala que esteve presente na comunidade da Rocinha, onde participou do encerramento
dos festejos; apresenta requerimento verbal de moção de parabenização a todas as
pessoas da coordenação, aos padres: Waldoni, Marcelo, Antonio e Bira pela bonita
festa que foi realizada na comunidade de Rocinha; relata que teremos um dia muito
especial para a Educação do Brasil, que é o dia do Professor; diz que esses
profissionais muitas vezes não é tão valorizada; diz que desses profissionais tem se
esforçado para que a educação dos nossos filhos tenham seja cada vez melhor; neste
sentido apresenta requerimento nº 013/2015 de sua autoria, assunto: requer da Mesa
Diretora da Casa o envio de votos de congratulações a todos os Professores do
Município de Manicoré e passa a fazer suas justificativas, agradece e finaliza. Matérias
a serem votadas no Grande Expediente: Requerimento Verbal de autoria do Ver.
Sabá Medeiros; Requerimento nº 013/2015, de autoria do Ver. Sabá Medeiros;
Requerimento nº 006/2015, de autoria do Ver. Roberval Neves, que requer na forma
regimental, que seja encaminhado expediente a Exma. Senhora Rosiane do Valle
Cavalcante, Juíza de Direito da 1ª vara da Comarca de Manicoré, ao Exmo. Sr. Dr.
Rivaldo Matos Norões Filho – DD Juiz de Direito da 2ª vara da Comarca de Manicoré –
e ao Exmo. Sr. Dr. Marcelo Martins – DD. Promotor de Justiça da Comarca de
Manicoré, solicitando as seguintes informações: se os Magistrados, acima
mencionados, concederam autorização para a Prefeitura Municipal de Manicoré usar
os veículos (microôninibus) do transportes aos estudantes, adquiridos no âmbito do
programa Caminho na escola, no transporte de cantores e suas bandas musicais para
o evento da 22ª festa da Melancia e 20ª EXPOMANI? Se positivo, encaminhar cópias
da solicitação e da respectiva autorização e devido abastecimento legal para tal
concessão. Indicação nº 043 e 044/2015 de autoria do Ver. Sabá; Indicação nº
010/2015 de autoria do Ver. Denilto, que requer desta egrégia Casa, que proceda
encaminhamento de expediente sob a forma de indicar ao Gerente do Banco do Brasil
e Bradesco, que seja construídas rampas de acessibilidades e deficientes visuais.
Ordem do Dia. Não Houve. Considerações Finais: Foi inscrito os vereadores: Uca
Galdino e Sabá Medeiros: 1º Uca Galdino cumprimenta o Sr. Presidente, colegas
vereadores e todo público presente, fala sobre os eventos que estão acontecendo; diz
que o vereador as vezes se torna um assistente social, contribuindo com recurso do
próprio salário com as festas de formaturas, com o dia das crianças e outros mais;
concorda com que disse o Ver. Roberval, quando atendermos em nosso Gabinete
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devemos explicar essas situações, pois a Lei é para todos; por que não é justo
dizermos que não é o nosso dever e jogar a culpa na prefeitura; diz que muitas das
vezes, a prefeitura não tem a legalidade de fazer; diz temos que explicar para o eleitor
da forma como se pode fazer; fala que a questão da EXPOMANI, não é apenas uma
festa e acredita que nesse momento de crise que estamos passando foi uma grande
sacada para os moradores de Manicoré, não só na questão de gasto, mas também o
momento de conseguir uma renda extra; diz que ali girou em torno no mínimo três
milhões de reais, com alimentação, transporte, entretenimento e outros, era o que tinha
agradece e finaliza. 2º Sabá Madeiros mais uma vez cumprimenta a todos, fala que
com relação ao requerimento que o Ver. Presidente apresentou; diz que não concorda
com esse tipo de coisa, pois em seu ponto de viste é muito pequeno; relata que o uso
do transporte Escolar para transporta as bandas foi uma necessidade; diz que é uma
exigência das bandas o micro ônibus e Camarins; diz que não quer tirar o motivo do
orador e por isso votou a favor do requerimento; acredita que temos coisas maiores
para tentar resolver em nosso Município; diz que temos que respeitar o direito que
todos, tanto o Prefeito quanto a Mesa diretora desta casa, era o que tinha para o
momento 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 13 de Outubro de 2015.
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