Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 62ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 19 (dezenove) 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 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,
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, Eldamiro das Neves Gomes. 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 61ª Sessão Legislativa, que
foi aprovada sem restrições. Expedientes: recebidos e expedidos. Recebidos: Of.
Nº 044/2015 – PNSD; Of. Nº 078/2015 – SEMAD; Of. Cir. nº 020/2015 – FPE;
Requerimento nº 027/2015/GAB/VER/AND; Solicitação do Auditório para a Assembléia
da Cooperativa dos Garimpeiros. Expedidos: Of. Nº 449, 479 e 498/2015 – GP; Of.
Cir. nº 073/2015 – GP. Pauta da Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 016/2015, de Autoria
do Vereador Presidente Roberval Edigar Madeiros Neves, que Institui o Estatuto
Municipal de Segurança Bancária. Matérias entregues a secretaria: Não Houve.
Grande Expediente: Foram inscritos os vereadores: Emir Pedraça de França, Manuel
Sebastião Pimentel de Medeiros e Mario Ruy Lacerda de Freitas Jr. Uso da palavra: 1º
Orador: Emir Pedraça de França cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores e
todo público presente; Lamenta a perda do amigo e ex vereador José do Nascimento
Prestes, que veio a falecer na noite de sexta para sábado passado em Manaus; diz que
o ex vereador recebeu homenagem neste poder e ontem foi sepultado no Distrito de
Capananzinho; ressalta que por ser uma pessoa muito querida, muitos populares se
comoveram no momento do sepultamento; pede ao senhor presidente que façamos um
minuto de silencio em homenagem ao Ex Vereador José do Nascimento Prestes;
passado o tempo, fala que vai assinar a Moção de profundo pesar a família do Sr. José
Preste; ressalta que todos os vereadores devem assinar a referida moção; diz que está
sendo construído uma quadra esportiva coberta no Distrito de Capananzinho, sugere
que façamos um projeto de Lei para homenagear o Ex Vereador José do Nascimento
Prestes; diz que a obra é de grande importância e acredita que seria justa a
homenagem. Em aparte Ver. Uca Galdino, fala que a quadra esportiva coberta no
Distrito de Capananzinho, já tem nome, devemos verificar outra obra que não tem
nome para homenagear o mesmo, Orador agradece o aparte e incorpora seu
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pronunciamento, fala que temos que aguardar outra obra para fazermos essa
homenagem, em aparte Ver. Sabá Medeiros sugere a Escola de Nazaré, pois é uma
escola de ensino fundamental ou a Escola de ensino fundamental de 6º ao 9º ano; diz
que está sendo feita uma Escola no Nazaré e se por acaso continuar o funcionamento
podemos colocar o nome do Ex Vereador se for de acordo com os colegas vereadores;
orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento, fala sobre o requerimento
que recebeu e foi passado a este poder, do Sr. José Ivan Onias que fala da obra do
Bairro de Santo Antonio; parabeniza o Sr. José Ivan pelo seu posicionamento como
cidadão; diz que no requerimento cita a péssima construção do prédio, sem
fiscalização e mal executada; relata ainda que isso não acontece somente ai pra fora;
diz que aqui em Manicoré não é diferente; relata que isso nunca tinha acontecido de
obras não serem concluídas e já estarem desmoronando; fala que não entende por que
aconteceu isso, mas a culpada é a Prefeitura que é a responsável pela obra, em
aparte Ver. Markson cumprimenta a todos, diz que concorda com o orador, que a obra
realmente apresentou irregularidade em sua construção, acredita que tem o
responsável sim, a prefeitura é a contratante, mas a Empresa que é contratada para
fazer o serviço; diz que tem conhecimento que os erros já estão sendo reparados,
convida os vereadores membros da Comissão de obras para fazerem uma visita no
local para verificar essa situação; orador agradece o aparte e incorpora seu
pronunciamento; sugere ao Ver. Sabá Medeiros para que posamos acompanhar a
Comissão de obras para fazermos um relatório da mesma e também da obra de Santa
Luzia que esta paralisada, era o que tinha para o momento agradece e finaliza. 2º
Orador: Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros cumprimenta o Sr. Presidente
colegas vereadores e todo público presente, agradece a Deus por mais uma
oportunidade de poder exercer seu trabalho, fala que viajando pelo interior e vimos
muitos problemas, que as comunidades passam; apresenta indicação nº 045/2015 de
sua autoria, assunto indicar o concerto do grupo gerador, reforma da rede elétrica e
construção da casa de força para a comunidade de Nazaré do Retiro e passa a fazer
suas justificativas; apresenta indicação nº 046/20015 de sua autoria, assunto indicar a
OI/TELEMAR, a manutenção dos orelhões das comunidades de Barreira do
Capananzinho 1h20m de voadeira madeira acima, Verdum e Cachoeirinha as margens
do Rio Madeira 1h00m e 1h40m respectivamente Madeira abaixo e passa a fazer suas
justificativas; em seguida apresenta Requerimento nº 014 de sua autoria e dos
Vereadores: Uca Galdino, Nara Nídia, Markson, Luzinei e Miro Gomes, assunto:
Requer da Mesa Diretora da Casa o envio de moção de pesar a família do Ex-vereador
Sr. José do Nascimento Prestes pelo seu falecimento e passa a fazer suas
justificativas; 3º Orador: Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior cumprimenta o Sr.
Presidente colegas vereadores e todo público presente, registra seu profundo pesar ao
ex vereador José Preste, fala que a questão do problema de energia em Manicoré não
se iniciou com a posse do Governo Eduardo Braga, já vinha de muito tempo, mas como
o Ver. Sabá citou que isso é uma vergonha o problema de energia, diz que temos que
procurar a melhoria e solução dos problemas; diz que é vergonhoso o paciente do
Hospital ser atendidos em Novo Aripuanã; em seguida apresenta indicação nº
012/2015 de sua autoria, assunto: indicar a prefeitura Municipal o melhoramento do
Porto de Democracia e passa a fazer suas justificativas; fala sobre a caravana que
percorrerá a BR 319, onde estarão presentes os Deputados de Rondônia, Roraima e
do Amazonas, neste sentido faz um MANIFESTO de apoio a Caravana em favor da BR
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319; sugere que os colegas vereadores, o prefeito e demais autoridades e populares
estejam presente no local; agradece e finaliza. Questão de ordem ao Ver. Denilto: faz
requerimento Verbal pedindo a antecipação da sessão ordinária do dia 26.10 para ser
realizada no dia 20.10.2015 em virtude da caravana que passará no dia 26.10.2015,
por volta da 12:00 horas; Questão de ordem ao Ver. Sabá Medeiros concorda com
vereador Denilto com a antecipação da Sessão ordinária do dia 26.10, para estar na
referida caravana. Matérias a serem votadas no Grande Expediente: Requerimento
verbal dos lideres Ver. Denilto e Ver. Sabá Medeiros: solicitando antecipação da
Sessão ordinária do 26.10 para o dia 20.10; Requerimento Nº 014/2015 de autoria do
Ver. Sabá Medeiros; Indicação nº 045 e 046/2015 de autoria do Ver. Sabá Medeiros;
Indicação nº 012/2015 de autoria do Ver. Junhão. Ordem do Dia. Passa para a
primeira discussão e apreciação do Projeto de Lei nº 016/2015, de Autoria do Vereador
Presidente Roberval Edigar Madeiros Neves, que Institui o Estatuto Municipal de
Segurança Bancária; após a discussão foi colocado em votação nominal e em ordem
alfabética; em seguida foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 018/2015, de 07
de Julho de 2015, que dispõe sobre a modificação do artigo 1º da lei 816/2013, que
institui o “Dia do Evangélico no Município de Manicoré”; o Senhor Presidente sugere as
mudança no art. 5º “Art. 5º as despesas decorrente desta Lei, constará nas dotações
orçamentária da Secretária Municipal de Cultura e Turismo.” após a discussão o
referido Projeto foi colocado em votação nominal; o referido projeto de Lei 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 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 19 de Outubro de 2015.
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