Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 71ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de Novembro 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 Secretario: Helton Rodrigues Paes, fez a chamada dos
Senhores Vereadores, estando presente até o momento o Vereador: Eldamiro das
Neves Gomes, Luzinei dos Santos Delgado e Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros
. 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 1º Secretario:
Helton Rodrigues Paes, 2º Secretario: Denilto Silva dos Santos e demais Vereadores:
Emir Pedraça de França, Eldamiro das Neves Gomes, Luzinei dos Santos Delgado,
Nara Nídia Bentes da Silva, Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior, Markson Machado
Barbosa, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros e Zulândio Evaristo da Cunha
Galdino. Com suas faltas justificadas: Anderson Ferreira de Oliveira. 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 70ª Sessão Legislativa, que foi aprovada sem restrições. Expedientes:
recebidos e expedidos. Recebidos: Of. Nº 001/2015/AA; Of. Nº 200/2015/CT;
Requerimento nº 032/2015/GAB/VER/AND; Decreto Municipal nº 079/2015 de 19 de
Novembro de 2015. Expedidos: Of. Nº 476, 477, 518, 527, 533, 536, 539, 541, 542,
543 e 545/2015/GP. Pauta da Ordem do Dia: Não houve. Matérias entregues a
secretaria: Não houve. Grande Expediente: Foram inscritos os vereadores: Luzinei
Delgado e Roberval Neves: Uso da palavra: 1º Orador: Luzinei dos Santos Delgado
cumprimenta o Sr. Presidente colega vereadores e todo público presente, agradece a
Deus por mais uma oportunidade de poder exercer seu trabalho; apresenta Projeto de
Decreto Legislativo de 20 de Novembro de 2015, que Dispõe sobre a Concessão da
Medalha de Ordem do Mérito Legislativo Governador José Bernardino Lindoso ao 1º
Tenente Reinaldo Hadade Belfort Pereira e passa a fazer suas justificativas; era o que
tinha para o momento agradece e finaliza. Neste momento o Sr. Presidente convida o
2º Vice presidente para assumir a direção dos trabalhos e pede a palavra; já com a
apalavra, cumprimenta o Sr. Presidente que ora dirige os trabalhos, colega vereadores
e todo público presente; faz um breve relatório de sua viagem que fez a Manaus e
posteriormente a Brasília; Relata que no dia 09 de novembro saiu de Manicoré para
participar da 9º Conferencia Estadual da Criança e do Adolescente, delegado
representando a Câmara Municipal; mas estiveram presentes ainda: Tales
representando a Prefeitura, Célia representando o CMDC, a Filha do Ver. Michel
representando a Juventude e alguns outros representantes; diz que os Municípios
deixam para o segundo plano a questão da Criança e Adolescente, a questão da
mulher e do Idoso; diz que são questões que devem ser tratadas com absoluta
prioridade; diz que não se vê um Governo dando prioridade para isso, por conta disso
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só foi apenas duas pessoas custeada pelo Município; Em aparte vereadora Nara Nídia,
diz que esta de acordo com o orador, por que assim como fala que o Executivo esta
dando pouca importância para essa questão da criança e do adolescente, por ter
apenas mandado duas pessoas para representar; diz que não esta diferente da
Câmara, pois poderíamos ir em bloco daqui, mas só foi o orador, mas poderia ter ido
mais representantes para fortalecer essa questão; sugere ao orador que quando estiver
esses eventos possa combinar com os outros vereadores para participarmos; relata
que não é questão de diárias por que se for preciso vai mesmo se for gastar do seu
próprio dinheiro; Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; diz que o
convite foi estendido a todos os vereadores e inclusive a própria Prefeitura fez o convite
para a conferencia Municipal; relata que a Câmara autorizou apenas um representante,
mas a Prefeitura de sete membros patrocinados pela Prefeitura só foram dois; Em
aparte Ver. Luzinei Delgado, diz que fez um Requerimento nº 010/2015, que pedia
informação a respeito do Conselho, pois sabemos que está um menor detido na sede
do Conselho Municipal acusado de ter cometido o homicídio, mas durante a noite ele
não tinha o acompanhamento de Conselheiro; diz que o descaso já começa por aqui
mesmo; diz que pediu essa informação por que o guarda Municipal ficaria com o
detido, mas a mesma não esta preparado para a situação; Orador agradece o aparte e
incorpora seu pronunciamento; diz que o Conselho respondeu o orador através de um
ofício nº 045/2015, que informa aos parlamentares que o Órgão Conselho Tutelar
trabalha com a Lei nº 8069, de 90 de acordo com p Art. 131 e 136 do Regimento
Interno; Dando continuidade ao seu relatório diz que esteve algumas atividade em
Manaus junto ao Setor de Contabilidade da Câmara Municipal e no dia 15 foi a Brasília,
no dia 16 foi até a Câmara Federal, na Secretaria de Comunicação onde esta
localizada a rede Legislativa para vê como é que está o andamento do Processo de
solicitação de uma emissora de radio FM para a Câmara Municipal, a radio Legislativa,
que lhe concederam o numero do processo; que diz que a rede légis já deu entrada, e
foi dito no evento que as duas casas legislativas poderiam estar dando essa assessoria
facilitando para as Câmaras Municipais e Assembléia Legislativa; mas infelizmente
somente a Câmara Federal se propôs em ajudar as Câmaras e Assembléias nesse
sentido; diz que foi no Gabinete da Senadora Sandra Braga; diz que foi recebido por
dois assessores, Alexandre Horta, chefe de Gabinete e Valcides Araújo Assessor
Parlamentar; foi também no Gabinete do Senador Omar Aziz, onde foi recebido pelo
seu assessor Julio Cesar Soares da Silva, Assessor Parlamentar; diz que na terça feira
participou do Congresso Nacional da ASTRAL, que é sobre a ampliação da rede
Legislativa do Brasil; Em aparte Ver. Sabá Medeiros diz que concorda com o orador
quando diz que a Radio de Manicoré é uma Radio Politiqueira, por que quando está um
grupo político no comando do município, esse grupo manda na Radio, por que talvez
tenha dinheiro através da Prefeitura para pagar os programas; diz que fica preocupado
por que esse auto falante que foi instalado é democrático, mas fica preocupado com
essa Radio do Legislativo, por que em Manicoré tem certeza que vai ser igual a Radio
Rio Madeira; Relata que quando foi presidente desta casa tentou fazer com que fosse
democrático e torce para que em todos os lugares seja democrático; Orador agradece
o aparte e incorpora seu pronunciamento, diz que o orador tem essa preocupação
valida que infelizmente pode acontecer, mas espera que não; diz que 1º é para
transmitir as Sessões da Câmara Municipal, 2º transmissões da Câmara Federal e
depois vêm os programas que tem que ter cunho educativo, cultural e social, não pode
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ser um programa politiqueiro; Em aparte Ver. Junhão diz que a preocupação trazida
pelo ver. Sabá Medeiros sobre a questão do uso democrático na questão do auto
falante, na questão da Radio Rio Madeira que é uma questão que todos sabem que
tem um lado político que é o lado do Governo, diz que a Radio Rio Madeira muda
conforme o Governo que assume o município; diz que é uma preocupação que não
devemos ter com relação a Câmara, por que a pessoa que vai assumir uma
presidência ela tem que ter o zelo pela coisa pública; diz que nos temos que indagar ao
Chefe do Executivo para abrir espaço para o Legislativo, já que é a Prefeitura que
banca aquela Radio, como tem bancado os outros anos; Orador agradece o aparte e
incorpora seu pronunciamento, diz que foi novamente ao Gabinete do Senador Omar,
Senadora Vanessa e Sandra Braga foi co intuito que pudesse dar agilidade nesse
processo com a Concessão da Radio para acelerar o processo; relatou também
informações sobre minha casa minha vida, os postos de saúde e pedimos intervenção
deles, no intuito de fiscalizar esses projetos; foi também ao Ministério da Saúde; diz
que que esteve conversando com a Coordenadora da Saúde Básica no Amazonas a
senhora Monica onde a mesma lhe passou uma documentação onde tem os
programas de saúde bucal, equipe de saúde o valor repassado e todos os programas
de saúde Básica e também um relatório sobre a construção das UBS de Manicoré e
seus valores; era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. Matérias a serem
votadas no Grande Expediente: Não houve.
Ordem do Dia. Não houve.
Considerações Finais: foi inscrito apenas o Ver. Sabá Medeiros cumprimenta a todos,
fala que esta sendo feita um mobilização no dia 29 de janeiro tem um encontro em
Manaus, para se criar a associação dos Vereadores do Estado do Amazonas, desde já
convida a todos; diz que isso é de extrema importância, pois precisamos ter uma
associação e precisamos ter alguém que nos represente de verdade, com relação a
questão da Radio, diz que não é contrario, é a favor para o comunicação para o Poder
Legislativo, relata que é ao contrario a falta da democracia, diz que no Portal da
Câmara de Manicoré vimos que não existe quase matérias relacionadas a Vereadores
de oposição, diz que não ver isso na questão dos poderes; fala que no dia da festa dos
servidores lhe informaram que alguns vereadores receberam uma mensagem
solicitando uma ajuda para a festa, diz que nem mensagem recebeu, volta a dizer que
precisamos de democracia em todos os setores, era o que tinha 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, 1º
Secretário da Mesa Diretora lavrei a presente Ata. Sala das Sessões da Câmara
Municipal de Manicoré, Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares Duarte, em 23 de
Novembro de 2015.
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