Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 64ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 20 (vinte) 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 o Vereador: 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,
Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior, 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: Não houve. Expedientes: recebidos e expedidos. Recebidos: Of. Nº
013/2015/ CMDCA. Expedidos: Of. Nº 461, 466, 473, 481, 490, 491, 493, 494, 495,
496, 500, 501, 502 e 503/2015/GP; Of. Cir. nº 074, 075, 077 e078/2015/GP. Pauta da
Ordem do Dia: Não houve. Matérias entregues a secretaria: Não Houve. Grande
Expediente: Foram inscritos os vereadores: Junhão, Miro Gomes e Sabá Medeiros.
Uso da palavra: 1º Orador: Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior cumprimenta o Sr.
Presidente colegas vereadores e todo público presente, fala mais uma vez sobre a
questão da BR319, diz que para fazermos um movimento importante, essa
movimentação é de suma importância que o Poder Público esteja presente neste
movimento; apresenta indicação nº 013/2015 de sua autoria, assunto: indicar ao
Departamento Nacional de Infraestrutura em Transporte – DNIT, para que a mesma
ordene a manutenção corretiva na ponte de acesso, haja vista que fora imposta
restrições de acesso a veículos pesados, como precaução a acidentes, e passa a faze
suas justificativas; relata que quando estava vindo de Manaus no sábado que veio na
balsa do empresário local e La nos encostamos na balsa do Waldomiro Gomes, e La o
pessoal que trabalham no porto lhe disseram que não estavam permitindo mais
descarregar maquinas pesadas no porto, justificaram dizendo que houve um
afastamento das pontes de acesso devido a seca, relata que isso tem ocorrido em toda
vazante que o Rio Madeira tem; apresenta indicação nº 014/2015 de sua autoria,
assunto: indicar para que o Poder Executivo apóie a manifestação em prol da BR319 e
BR174, disponibilizando veículos traçados e balsa para transportar veículos e
passageiros até o Distrito de Democracia, e passa a fazer suas justificativas; voltando
ao assunto da manifestação, diz que seria de suma importância, não só a presença das
entidades, como também da policia Militar nesse evento; apresenta requerimento nº
025/2015 de sua autoria, assunto: requer para que a brilhosa policia Militar do Estado
do Amazonas, para vim apoiar nossa manifestação no intuito de conter a velocidade e
segurança da manifestação, e passa a fazer suas justificativas, agradece e finaliza. 2º
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Orador: Eldamiro das Neves Gomes cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores
e todo público presente, diz que esteve no lixão este final de semana com uma pessoa
de fora, que foi visitar um sitio na estrada; relata que ficou envergonhado ao ver a real
situação em que se encontrão lixão de Manicoré; apresenta Indicação nº 010/2015 de
sua autoria, assunto: indicar a Prefeitura Municipal, Secretaria de Meio Ambiente,
Secretaria Municipal de Infraestrutura, para que seja feita uma limpeza em caráter de
urgência, no local onde é despejado todo o lixo de Manicoré, e passa a fazer suas
justificativas; fala sobre a BR, que parece que tem um ou dois grupos se organizando
para esse deslocamento das pessoas, não sabe se é a Prefeitura que esta se
envolvendo, mas vai procurar saber disso e organizar seu pessoal para que seja feita
da melhor forma possível essa manifestação e mostrar o interesse, que seja envolvido
varias áreas, Governo Estaduais e Municipais, Câmara, Guarda Municipais; fala que a
respeito do Porto Waldomiro Gomes, é verdadeiro o que o Ver. Junhão falou diz que
viu um funcionário discutindo com outra pessoa sobre a questão de descer maquinas,
diz que depois que houve um grande número de maquinas descendo naquele porto,
parece que houve uma decisão proibindo em certa época proibindo a descida de
maquinas pesadas no Porto; Em aparte Ver. Junhão, diz que é importante mostrarmos
nesta manifestação a unidade, diz que os grupos tem que se unir em torno de um só
objetivo que queremos, para fazermos as coisas de uma forma coordenadas, orador
agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento, diz que independentemente de
posição ou oposição temos que levantar a bandeira a favor de Manicoré, era o que
tinha para o momento, agradece e finaliza. 3º Orador: Manuel Sebastião Pimentel de
Medeiros cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores e todo público presente,
fala sobre a questão da UEA, que vai fazer um curso em Manicoré, e nos outros
Municípios do Amazonas também é um curso, diz que a UEA fazer um curso em todo
Estado do Amazonas, isso no seu ponto de vista é uma vergonha, e acredita que seja
possível fazer mais cursos Superior, mas também não entende que vai fazer um curso
e abri somente 24 vagas, se pergunta por que só 24 vagas? Já que vai se utilizado as
mesmas coisa que utilizaria para uma turma de 50 alunos, e por que não 50 vagas?
Relata que tem muitas pessoas que querem cursar esse curso Superior, por que não
tem condições de cursar uma Faculdade particular, mas só tem 24 vagas; apresenta
indicação nº 047/2015 de sua autoria, assunto: indicar a Universidade do Estado do
Amazonas o aumento de vagas de 24 para 50, no curso de tecnologia em gestão
comercial, vestibular 2015, início do curso em 2016, tanto na Cidade de Manicoré,
quanto como em outros Municípios que será realizado este mesmo curso; era o que
tinha para o momento, agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande
Expediente: Requerimento nº 025/2015 de autoria do Ver. Junhão; Indicação nº 013 e
014/2015 de autoria do Ver. Junhão; Indicação nº 010/2015 de autoria do Ver. Miro
Gomes; Indicação nº 0047/2015 de autoria do Ver. Sabá Medeiros. Ordem do Dia.
Não Houve. 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 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 20 de Outubro de 2015.
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