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ATA DA 68ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 10 (dez) 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. 2º Secretario: Denilto Silva dos Santos, fez a chamada dos Senhores
Vereadores, estando presente até o momento o Vereador: Manuel Sebastião Pimentel
de Medeiros. Ás 08:15 foi feita a 2ª chamada dos Senhores vereadores. 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, 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, Roberval
Edgar Medeiros Neves 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 66ª e 67ª Sessão
Legislativa, que foi aprovada com adendo do Ver. Denilto. Expedientes: recebidos e
expedidos. Recebidos: Of. Nº 005/2015 do Diretório Municipal do Partido dos
Trabalhadores de Manicoré - AM; Requerimento nº 031/2015/GAB/VER/AND;
Justificativas de ausência GAB/VER/MICHEL. Expedidos: Of. Nº 534 e 535/2015/GP.
Pauta da Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 017/2015 de 02 de setembro de 2015
dispõe sobre a criação do serviço de inspeção Municipal SIM e da outras providencias.
Matérias entregues a secretaria: Não houve. Grande Expediente: Foram inscritos os
vereadores: Uca Galdino, Emir França, Miro Gomes e Luzinei Delgado: Uso da palavra:
1º Orador: Zulândio Evaristo da Cunha Galdino cumprimenta o Sr. Presidente que ora
dirige os trabalhos, colegas vereadores e todo público presente, agradece a Deus por
mais uma oportunidade de poder exercer seu trabalho; fala sobre o Projeto da LDO que
foi devolvido pelo Presidente; fala ainda da festa dos servidores desta Casa, pois não
houve nenhuma discussão com os demais vereadores; em aparte Ver. Sabá Medeiros
fala que com relação à questão da festa do servidor público; relata que não houve
democracia, pois os vereadores não tiveram alternativa de dizer sim ou não em relação
as contribuições; diz que os servidores podem achar que vereadores de oposição não
quiseram contribuir e nem estar na festa, mas não é isso; diz que no seu celular não
chegou nenhuma mensagem dizendo o que era pra dar alguma coisa, mas no celular
de outros vereadores teve informação que chegou mensagem para dar um agrade de
cerveja; fala que para devolver um projeto de Lei, é necessário haver parecer da 1ª
Comissão; orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; diz que a festa
promovida pelo Presidente, não foi convidado nenhum dos vereadores de oposição; diz
que recebeu apenas uma mensagem para trazer uma grade de cerveja; fala que na
questão dos pareceres temos que cumprir com o Regimento Interno; fala sobre a
manifestação que tivemos na BR 319, diz que com isso já pode ser vista de uma outra
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forma, não só pelas autoridades do Estado do Amazonas, mas outras autoridades que
ali se fizeram presente; após a manifestação fomos para uma audiência em Manaus,
juntamente com os vereadores: Junhão, Markson, Miro Gomes, Nara Nídia, Luzinei e
Sabá Medeiros; relata que naquela audiência, constatou que a BR 319 está
abandonada devido não haver interesse das autoridades do nosso Estado; diz que na
audiência só houve a participação do pessoal de Humaitá e Manicoré; diz que se
fossemos contar com Manaus não teria audiência; diz que temos que continuar se
manifestando para que o pessoal do nosso Estado e outros empresários acorde para
isso; relata que o Governo do Estado do Amazonas cedeu uma balça que fazia a
travessia no Iranduba para o nosso Município; diante disso o Governo Municipal
juntamente com alguma autoridades e instituições resolveram fazer um movimento aqui
no nosso Município para alertar e não parar a BR 319 por que é Necessário para o
nosso Município; desde já convida a todos para a referida manifestação que ocorrerá
hoje as 16: 00 Horas na Praça da Bandeira e encerrará no porto Waldomiro Gomes,
onde iremos recebera Balsa; era o que tinha para o momento agradece e finaliza. 2º
Orador: Emir Pedraça de França cumprimenta o Sr. Presidente que ora dirige os
trabalhos, colegas vereadores e todo público presente, parabeniza o colega vereador
Junhão pela passagem de seu aniversario; deseja sucesso e que Deus ilumine seu
caminho e lhe conceda muita saúde; fala que na nossa cidade há um grande problema
com o escoamento da água da chuva; diz que devido a aproximação do inverno trás a
nossa preocupação; pede ao Ver. Sabá Medeiros que é o líder do Governo Municipal
para fazer a intermediação junto ao Prefeito, no sentido de resolver o problema antes
do inicio do inverno; fala do esgoto em frente ao Creprom, que esta causando um
prejuízo ao mesmo; outra situação é na Rua Floriano Peixoto, com Avenida José
Lindoso, que causa um transtorno enorme para as crianças que estudam na Escola
Maria José; Fala sobre a questão da BR 319, que é uma questão de todos
Manicoreense; fala que ira participar do movimento que é muito importante para a
nossa população; diz que lhe preocupa é a participação dos políticos Amazonense;
relata que no movimento realizado na BR319, diz que se não fossem muita gente de
nossa parte iríamos passar vergonha como amazonense; diz que o pessoal de
Rondônia mostrou interesse maior que os amazonenses; em aparte Ver. Sabá
Medeiros fala que tem colocado nas reuniões que Rondônia esta fazendo esse
movimento, pois que tem interesse pela exportação dos produtos agrícolas para
Manaus que é um grande centro consumidor; diz que nós também temos que ter
interesse por isso; diz que tendo esse acesso vindo de Manaus, vamos ter muitas
pessoas vindas e gastando recursos aqui em nossa cidade; diz que isso facilitará a
vida de muitas pessoas do nosso Município; diz que fica muito preocupada com a falta
de interesse dos políticos do Amazonas; diz que houve a participação de pessoas de
Rondônia que trabalham na divulgação através de site, além disso tivemos a TV
Senado, TV Rondônia e a Rede TV; alem de políticos de Rondônia e do Amazonas
tivemos apenas a Senadora Vanessa, Deputado Francisco Souza e Platine; orador
agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; em aparte Ver. Luzinei diz que
vemos a briga por interesse das duas partes, mas nos favorece, na questão do
barateamento das passagens, se coloca a disposição para essa luta para o povo
Amazonense possa ter mais vez e ser beneficiado nesse grande conflito; em aparte
Ver. Junhão registra que dia 08.11 o ex-ministro Alfredo Nascimento deu uma
entrevista na acrítica, falando dos investimentos já feitos na BR 319; diz que na
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
entrevista cita esse Ramal de Manicoré; fala que resolveu trabalhar em silencio em vez
di fazer barulho, justamente por conta das ações do IBAMA; chama de imbecilidade as
ações que o IBAMA, em embargar as obras dessa estrada; foram contratados os
melhores especialista do país e mesmo assim o IBAMA quer embargar; diz que temos
que refletir e continuar a luta, já lutamos muito e esperamos que temos um acesso
seguro ao restante do país; em aparte Ver. Uca Galdino fala com relação ao seu
pedido de limpeza na Floriano Peixoto foi feito anti de ontem; fala que com relação a
BR319 o Ver. Sabá tem razão quando fala que o pessoal de Rondônia tem o interesse
muito grande, por que nós somos um comercio impotêncial para eles; mas vimos um
grande potencial para nós, porque as atividades deles são diferentes da nossa; diz que
com isso vamos ser beneficiados, diz ainda que temos que continuar lutando para que
isso aconteça; orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento, fala que se
tiver esse asfaltamento a liberação da BR319, vamos ter muitas oportunidades, para
comprarmos as coisas mais baratas; diz que não vê nenhuma agressão ao Meio
Ambiente e espera que o DNIT possa derrubar essa liminar para dar continuidade a
esse serviço; era o que tinha para o momento agradece e finaliza. 3º Orador: Eldamiro
das Neves Gomes cumprimenta o Sr. Presidente que ora dirige os trabalhos colegas
vereadores e todo público presente; fala que nessa semana passada procurou a
Amazonas Energia para tirar algumas duvidas que tinha sobre o fornecimento de
energia e serviço prestado pela aquela empresa; relata pediu para falar com a Diretora
ela mandou aguardar; diz que a mesma pediu para perguntar qual seria o assunto;
após ter informado o assunto, a resposta da gerente foi que não poderia me atender
por que estava muito ocupada; relata que ainda aguardou por mais de meia hora e ela
saiu inúmeras vezes na área externa da Amazonas Energia e não lhe atendeu; diz que
isso é uma falta de respeito com a população de Manicoré; diz que não atende
qualquer cidadão que vai para tirar uma duvida; se pergunta o que essa pessoas faz
ocupando esse cargo? fala sobre a chegada da Balsa que ira chegar no porto
Waldomiro Gomes; diz que é muito importante a presença de todos para recepcionar a
chegada da mesma, pois servirá para todos; relata que quando esteve em Manaus
encontrou dois amigos que são da família e da Empresa SESUMED, uma empresa de
saúde e durante uma conversa conseguiu convencer um dos donos a trazer uma
maquina de Ultra-sonografia para Manicoré; diz que essa maquina vai ficar no Hospital
por quatro meses sem custo nenhum para o Município, quem vai arcar com as
despesas é o orador e essa pessoa vai ficar na cidade dez dias por mês e deixará os
outros dez dias uma outra pessoa responsável do Município; diz que é muito
importante isso por que sabemos que temos uma maquina em uma situação precária e
outra particular; diz que o dono da empresa garantiu que viria uma ótima maquina e em
breve falará a data que virá para fazer o atendimento; apresenta o Projeto de Decreto
Legislativo 07/2015 que dispõe sobre a concessão do Título Benemérito do Município
de Manicoré, a Elionai de Oliveira Soares e passa a fazer suas justificativas; era o que
tinha para o momento agradece e finaliza. Agradece e finaliza. 4º Orador: Luzinei dos
Santos Delgado cumprimenta o Sr. Presidente que ora dirige os trabalhos, colegas
vereadores e todo público presente, agradece a Deus por mais uma oportunidade de
poder exercer seu trabalho; se solidariza ao Ver. Miro Gomes pelo desrespeito que
sofreu junto a Amazonas Energia, esse constrangimento passado pelo mesmo no mês
passado, lamenta muito quando o representante do povo procura as repartições para
tratar assuntos referentes a população e é tratado com descaso e desrespeito;
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Apresenta requerimento nº 010/2015 de sua autoria, assunto: Requer na forma
Regimental, informações ao Presidente do Conselho Municipal de Manicoré, sobre a
não permanência e não acompanhamento do Conselheiro Tutelar de Platão durante a
noite, visto que existe menor detido sob os cuidados do Conselho Tutelar Municipal na
sede do Conselho e qual a responsabilidade do Conselho Tutelar para com o (s) menor
(es) detido (s) na sede do Conselho durante os sábados, domingos e feriados e passa
a fazer suas justificativas; fala que na questão da BR319 temos que acompanhar essa
manifestação em favor da BR319 que vai beneficiar a todos, era o que tinha para o
momento agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande Expediente:
Requerimento nº 010/2015 de autoria do Ver. Luzinei; Requerimento Verbal a
Associação Atlética Banco do Brasil - AABB/Manicoré, de autoria do Ver. Markson;
Requerimento nº 026/2015 voto de congratulação, a todos os Diretores de Escola
Estabelecidas em nosso Município, Compreendendo a Zona Rural Sub Urbana, de
autoria do Ver. Junhão. Ordem do Dia. Passa para discussão e apreciação do Projeto
de Lei nº 017/2015, que dispõe sobre a criação do Serviço de Inspeção Municipal SIM
e da outras providencias; Neste o Sr. Presidente passa a palavra aos relatores da 1ª, 3
ª e 4 ª Comissão, para dar o parecer; os pareceres das três Comissões foi pela
aprovação do referido Projeto; após a discussão, do referido Projeto, O Sr. Presidente
em exercício, coloca em votação nominal e em ordem alfabética. O referido projeto foi
aprovado por unanimidade; Passa para discussão e apreciação do Projeto de Decreto
Legislativo nº 005/2015 de 20 de Outubro de 2015, que Dispõe sobre a Concessão da
Medalha de Ordem do Mérito Legislativo Governador José Bernardino Lindoso ao Sr.
Mario Lucio da Silva Reis; após a discussão do referido Projeto, O Sr. Presidente em
exercício, coloca em votação nominal e em ordem alfabética. O referido Projeto de
Decreto Legislativo foi aprovado por unanimidade; Passa para discussão e apreciação
do Projeto de Decreto Legislativo nº 006 de 20 de Outubro de 2015, que Dispõe sobre
a Concessão da Medalha de Ordem do Mérito Legislativo Governador José Bernardino
Lindoso ao Sr. Orlando Gualberto Cidade Filho; após a discussão do referido Projeto, O
Sr. Presidente em exercício, coloca em votação nominal e em ordem alfabética. O
referido projeto foi aprovado por unanimidade. Considerações Finais: Não houve. 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, 2º Secretário da
Mesa Diretora lavrei a presente Ata. Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Manicoré, Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares Duarte, em 10 de Novembro de 2015.
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