Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 63ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 20 (vinte dias) 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. 1º Secretario: Helton Rodrigues Paes, fez a chamada dos Senhores Vereadores,
estando presente até o momento o Vereador: Markson Machado Barbosa 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, 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: Expedientes: recebidos e expedidos. Recebidos:
Of. Nº Requerimento nº 028 e 029/201/GAB/VER/AND; Convite da Assembléia
Legislativa do Estado do Amazonas. Expedidos: Of. Nº 451, 452, 453, 460, 462, 463,
464, 465, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 480, 482, 483, 484, 485, 486, 487,
488, 489, 504 e 505/2015/GP. Pauta da Ordem do Dia: Não houve. Matérias
entregues a secretaria: Não Houve. Grande Expediente: Foram inscritos os
vereadores: Sabá Medeiros, Junhão e Roberval Neves. Uso da palavra: 1º Orador:
Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros cumprimenta o Sr. Presidente colegas
vereadores e todo público presente, diz que usa a tribuna para falar de assunto que lhe
preocupa; diz que nunca chegou a um cargo de executivo, mas já atuou como
secretario e presidente desta casa por dois período; diz que por onde passou procurou
fazer a organização dos setores onde trabalhou; diz que ontem chegou na escola
Pedro Aguírre e todos os computadores vestidos com sacos de lixo, devido a chuva
que molhou os equipamentos; diz que isso já acontece por muitas vezes; diz que é
necessário fazer a manutenção preventiva das coisas; nas viagens do tecnológico,
percebe que os grupos geradores estão sem manutenção; outra coisa que lhe causa
surpresa, é que a BR 319 estava sendo trabalhada para dar trafego, mas não temos
transporte da Democracia para Manicoré; diz que a única solução achada pelo governo
municipal foi colocar a Balça da Semapa para fazer o transporte, mas da mesma forma
como foi o transporte escolar para a Expomani a balsa não veio para esta finalidade;
mas foi a única forma encontrada pelo executivo para não deixar as pessoas do outro
lado do rio; informa que o governo do estado Cedeu para Manicoré uma balsa para
fazer o Transporte da Democracia para Manicoré; fala sobre o manifesto que foi
parabenizado por algumas pessoas dizendo que esse é o papel dos vereadores; Em
aparte Ver. Junhão, diz que não é problema algum em os vereadores assinarem; diz
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que não deve haver bandeiras partidárias; parabeniza o registro da conquista da balsa;
Em aparte Ver. Kdé, sugere que façamos a divulgação do manifesto através de
volante; Em aparte Ver. markson, diz que o momento é importante; diz que o município
tem que otimizar o que tem; agradece ao deputado orlando e ao governador; sobre o
manifesto é um momento importante, tem acompanhado pela rede sociais; diz que está
otimista que vai funcionar a BR; agradece os apartes, diz que seu ponto de vista é
esquecer as bandeiras partidárias pois o que está em jogo é o desenvolvimento do
município; diz que facilita também a vida das pessoas doentes pois é muito mais fácil
chegar a capital através da estrada; Em aparte Ver. Uca Galdino, fala que todos nos,
independentemente de partido político, temos que recorrer a essas pessoas que
tiveram voto aqui em Manicoré, Governo Federal e Estadual, diz que cada um de nos
apoiou alguém, para que possamos ficar mais forte e juntos conquistar esses
benefícios; orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento, diz que é
importante a presença das autoridades nessa manifestação. Agradece e finaliza. 2º
Orador: Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior cumprimenta o Sr. Presidente colegas
vereadores e todo público presente, fala sobre a caravana que vai percorrer a BR 319;
diz que pretendemos está presente naquele momento; diz que foi confirmada que a
caravana vai passar no dia 27.10. por volta de 12:00; diz que é necessário o
envolvimento da Mesa Diretora na divulgação e da policia militar para garantir a
segurança de todos; apresenta Projeto de Decreto Legislativo 001 2015, de 20 de
Outubro de 2015 que dispõe sobre a concessão da Medalha de Ordem do Mérito
Legislativo GOVERNADOR JOSÉ LINDOSO, ao Cidadão Mario Lucio da Silva Reis e
passa a fazer a sua justificativa; diz que o futuro homenageado que apresentara na
próxima semana será o nome do Deputado Orlando Cidade, pois o referido Deputado
tem se empenhado bastante por Manicoré e tem se destacado na defesa do Estado do
Amazonas; finaliza falando que nos últimos três anos carregou um peso imenso nas
suas costa, primeiro prisidionestra casa e posteriormente enfrentar o julgamento de
suas contas; diz que na ultima semana o processo de julgamento de suas contas
chegou ao fim de maneira possessiva, ou seja, sendo aprovada pelo tribunal; conclui
dizendo que ainda enfrentara problema para limpar seu nome na divida ativa do estado
e conseqüentemente a exclusão do seu nome do SPC SERASA. Agradece e finaliza.
Neste momento o Sr. Presidente convida o 2º Vice presidente: Michel Breves para
assumir a direção dos trabalhos e pede a palavra. 3º Orador: Roberval Edgar Medeiros
Neves cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores e todo público presente,
agradece a Deus por mais uma oportunidade de poder exercer seu trabalho, apresenta
indicação nº 007/2015 de sua autoria, assunto: indicar na forma regimental, ao Exmo.
Sr. Lúcio Flávio do Rosário – DD. Secretário Municipal de Infraestrutura (SEMINFRA),
digem-se, de forma urgente, providenciar a desobstrução da rede de esgoto da Rua
Eduar Ribeiro, no trecho que compreende a Trav. Ajuricaba até o início da referida
Avenida, para dar vazão a água pluvial que se acumula naquele trecho,e passa a fazer
suas justificativas. Agradece e finaliza. Em virtude de a caravana de apoio a BR 319
não passar mais no dia 26.10.2015 e sim no dia 27.10.2015, por volta das 12:00 horas,
foi antecipada a sessão do dia 27.10,2015 para ser realizada no dia 26.10.2015
(segunda feira); a referida decisão foi acordada pelo plenário. Matérias a serem
votadas no Grande Expediente: Indicação nº 007/2015 de autoria do Ver. Roberval.
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
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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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