Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 73ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 30 (trinta) 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 Vereadores: Luzinei dos Santos Delgado, Nara
Nídia Bentes da Silva 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, Luzinei dos Santos Delgado, Nara Nídia Bentes da Silva, 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 e 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 72ª Sessão
Legislativa, que foi aprovada sem restrições. Expedientes: recebidos e expedidos.
Recebidos: Of. Nº 022/2015/EMJE; Requerimento 025/2015/GAB/VER/MICHEL; Of. N
nº 299/2015/SEMSA; Requerimento nº 033/2015/GAB/VER/AND; Convite do Tiro de
Guerra. Expedidos: Of. Nº 560/2015/GP; Of. Cir. Nº 086/2015/GP; Projeto de Decreto
Legislativo nº 021 de 20 de Novembro de 2015. Pauta da Ordem do Dia: Projeto de
Decreto Legislativo nº 007/2015, que Dispõe sobre a Concessão do Titulo Benemérito
do Município de Manicoré e da outras providencias; Projeto de Decreto Legislativo nº
008/2015, que Dispõe sobre a Concessão da Medalha de Ordem do Mérito Legislativo
Governador José Bernardino Lindoso ao 1º Tenente Reinaldo Belfor Pereira. Matérias
entregues a secretaria: Não houve. Grande Expediente: Foram inscritos os
vereadores: Sabá Medeiros, Luzinei Delgado, Emir França e Roberval Neves: Uso da
palavra: 1º Orador: Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros cumprimenta o Sr.
Presidente colegas vereadores e todo público presente, agradece a Deus por mais uma
oportunidade de estar aqui representando o povo de Manicoré; Registra as
inaugurações feitas neste final de semana; na sexta foi inaugurado o campo de areia
do Bairro do Rosário; diz que para o nome do Campo foi importante a participação e
união dos parlamentares; diz que o homenageado foi um grande jogador e a
homenagem e merecida; diz que esse campo servirá aos Bairros de nossa cidade;
outra inauguração foi à quadra do Bairro de Manicorezinho; diz que a quadra coberta é
muito importante, pois fará com que muitas crianças saiam das ruas e pratique esporte;
diz que beneficiará a população dos bairros ali próximos; registra a inauguração da
escola da comunidade de Santa Terezinha no Lago do Atininga; diz que a ultima escola
construída naquela comunidade foi na década de 90 pelo ex prefeito Nena; diz que
alem da EJa, estudam 54 alunos; posteriormente estivemos na comunidade de São
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José onde foi feito a entrega da oitava ambulancha, que atenderá aquela região; diz
que no Atininga tem aproximadamente cem casas; diz que hoje ninguém é candidato;
diz que trabalho desse tipo tem que ser feito independente de política partidária; diz
que esteve na Terra Preta do atininga, onde foi entregue uma escola com duas salas
de aula, escola que foi reformada, mas foi totalmente construída; na oportunidade
parabeniza o Governo pelo trabalho que foi realizado; diz que quando foi presidente
desta casa, tentou levar da melhor maneira possível a democracia; em 2013, teve um
aumento de números de vereadores e aumento no subsídios dos vereadores, tendo um
impacto em mais de cinqüenta mil na folha de pagamento, com isso impossibilitou a
contratação de assessoria; em 2014, o aumento foi inferior a dez mil reais, mas mesmo
assim foi colocado mais um assessor para a mesa diretora e com alguns meses
colocamos um assessor para todos os vereadores; mas no mês de outubro tivemos
que demitir todos, ficando apenas com o tesoureiro; diz que hoje o presidente tem
condições melhor que a sua; diz que alguém vai dizer que o que falou não é
verdadeiro; conseguiu economizar em torno de 400.000 mil, construiu um auditório,
colocou ar em todos os setores, com exceção da cozinha; em aparte ver. Junhao. Diz
que cada mandatário tem sua maneira de administrar; Relata que saiu da Câmara
como presidente com muita tranqüilidade e fez o que foi possível fazer, diz que quando
um Gestor da Câmara esta do mesmo lado que o Prefeito, diz que quando foi
presidente tentou dar boas condições para os funcionários e tudo que foi possível fazer
e como todos sabem acredita que nenhum presidente saiu desta Câmara rico e depois
de ter exercido o mandato vai acertar de contas com o tribunal; fala que no mandato do
orador como presidente sua mesa tinha mais condições do que os vereadores de
oposição e mesmo assim deu condições combustível, no nosso mandato foi a mesma
forma; diz que temos que olhar pra frente e apóia a condução do Presidente nos seus
trabalhos a frente da Mesa, orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento,
diz que não esta comparando para saber quem fez mais ou menos, mas muitas vezes
fazem justificativas que não é real, era o que tinha para o momento agradece e finaliza.
2º Orador: Luzinei dos Santos Delgado cumprimenta o Sr. Presidente colegas
vereadores e todo público presente, agradece a Deus por mais uma oportunidade de
poder exercer seu trabalho; apresenta o Projeto de Decreto Legislativo que dispõe
sobre concede medalha da ordem legislativa ao Pastor João Batista, pelo
reconhecimento aos bons e relevantes serviços prestados a sociedade Manicoreense e
passa fazer suas justificativas; apresenta o Projeto de Decreto Legislativo que concede
o titulo de cidadã manicoreense a Sra; Ana Lea Rodrigues, pelos relevantes serviços
prestado a sociedade manicoreense e passa a fazer suas justificativas; apresenta
indicação nº 015/2015 de sua autoria, assunto: indicar na forma Regimental a
Prefeitura Municipal de Manicoré, através da Secretaria Municipal de Educação a
construção de uma Escola na Comunidade de São Miguel - Região de Onças e passa
a fazer suas justificativas; era o que tinha agradece e finaliza. 3º Orador: Emir Pedraça
de França cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores e todo público presente;
apresenta requerimento nº 005/2015 de sua autoria, assunto: requer da Secretaria de
Cultura e Turismo informação sobre a não realização da Festa do Milho, visto que
ocorre sempre no final do mês de novembro e até o momento não foi realizada; fala em
relação ao alagamento que ocorre sempre nos dias de chuva em frente a Escola
Municipal Maria José; pede ao líder do governo que interceda junto ao prefeito
municipal, no sentido que possa realizar a solução do problema; acredita que seja
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apenas questão de limpeza ou abertura do bueiro; se preocupa com a questão do
Balneário do Atininga, local já visitado pelos vereadores; diz que ali é uma área de
proteção ambiental e precisamos dar uma atenção melhor para essa área; diz que está
desorganizado; comenta que falta que as secretarias posso organizar aquele local; não
se sabe o tamanho dos lotes; cabe a prefeitura e a secretaria de Meio Ambiente a
cuidar da organização daquele local; diz que o Art. 134 da LOMM, fala sobre a criação
da área de proteção Ambiental; diz que fará estudo para ver a viabilidade de um projeto
para ordenar aquela área; comenta sobre o discurso do Ver. Sabá sobre a inauguração
das escolas; diz que a região do Atininga passou cinco anos no esquecimento por parte
do governo, mas todas as comunidades agradeceram as ações feitas ali; diz que foi
presidente no período de 2009 a 2010, nos piores momentos que o município passou,
momento de conflito político e transição de governo; diz que não tive o prazer de traçar
um planejamento para a Câmara; espera que os futuros presidentes possam fazer o
melhor, pois quem ganha com isso e o poder legislativo, era o que tinha para o
momento, agradece e finaliza. Neste momento o Sr. Presidente convida o 2º vice
presidente Michel Davi Pinto Breves para assumir a direção dos trabalhos e pede a
palavra, já com a palavra 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 que esteve sábado participando do
encontro do Grupo de Jovem da Jumaque e de outros grupos de Jovens das
comunidades no São José do Cumã no Capanã Grande; falando sobre a religiosidade
e da situação comunitária de todas as regiões da Zona Rural do Município de
Manicoré, principalmente relacionado a Juventude; diz que na viagem teve a
companhia do Sr José Ivan e José Ivan Junior o novo Conselheiro Tutelar; falaram de
suas dificuldades para se reunir com relação as despesas de transporte para se
comunicar e articular com as comunidades; as dificuldades são relacionadas a falta de
combustível, meio de transporte, alimentação; fala que sugeriu que a Jumaque
pudesse ser registrada em cartório e transformar a mesma em entidade juridica, com
isso facilitaria as parcerias, tanto da Prefeitura quanto da Câmara e de outras
instituições públicas ou privadas, para receber esse tipo de ajuda; apresenta
Requerimento verbal de Moção de parabenização pela criação, organização e trabalho
religioso e social que a Jumaque vem realizando com os jovens do Município de
Manicoré; fala sobre a situação da saúde do Município de Manicoré, especificamente
do Hospital; diz que muitas pessoas lhe procuraram e tem lhe comentado situações
criticas de dentro do Hospital; tem dito para as pessoas que precisam trazer provas,
pois não fará denuncia sem provas; pede que a quarta Comissão apresente o relatório
da visita que fez ao hospital; sugere que faça uma outra visita e solicite documentos,
registrar com fotos para verificar essa situação; Relata que tem varias situações que
temos que levar ao Ministério público para que se possa fazer uma investigação, para
ver o que esta acontecendo dentro do Hospital; fala sobre a questão do Balneário do
Atininga; diz que é necessário que levamos ao conhecimento do Prefeito, através de
oficio direcionado a prefeitura; diz que o papel da oposição é trazer a tona os erros que
estão acontecendo; fala que a Prefeitura esta se reunindo com funcionários dos Postos
de saúde; diz que teve informação que estão fazendo rodízio entre os funcionários,
para que um trabalhe num mês e o outro trabalhe no outro; Em aparte Ver. Sabá
Medeiros fala que o que esdta acontecendo aqui é o mesmo que dizem que esta
acontecendo na prefeitura; diz que devido a crise, os repasses financeiros estão
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diminuindo; diz que a presidente cortou agora mais de dez bilhões de reais do
orçamento; diz que a informação que tem é que o repasse da saúde só vai ser feito em
2016, da Educação do mesmo jeito; fala que o Governo Estadual ou Municipal tem que
achar uma forma de não ficar devendo; orador agradece o aparte e incorpora seu
pronunciamento; fala que aqui na Câmara vai fazer diferente e não vai fazer rodízio; diz
que vai demitir os servidores e acertar as contas com os mesmos; diz que serão todos
nomeados a partir de Fevereiro de 2016, conforme a indicação de cada vereador; era o
que tinha para o momento agradece e finaliza. Questão de ordem Ver. Markson fala
que esteve participando da entrega de medalhas e encerramento do Campeonato,
onde foi anunciado e a entrega da medalha a seleção sub 19, que participou da ultima
copa dos Rios, que teve a conquista do Vice Campeonato; a Comissão Técnica
pediram que o troféu, ficasse exposto nesta Casa durante uma ou duas semanas.
Questão de ordem Ver. Junhão pede a Mesa Diretora que encaminhe aos Pastores das
Igrejas Evangélicas a manifestação deste Poder pelo reconhecimento pelo dia que se
comemora o dia do Evangélico; fala que apresentou dois Projetos de Resolução pede
informações ao Presidente de como está o andamento das medalhas, para podermos
entrar em contato com os homenageados, para que possamos fazer uma boa Sessão
festiva neste Poder. Matérias a serem votadas no Grande Expediente:
Requerimento Verbal de autoria do Ver. Presidente; Requerimento nº 005/2015 de
autoria do Ver. Emir França; Requerimento nº 029/2015 de autoria do Ver. Junhão;
Requerimento nº 031/2015 de autoria do Ver. Junhão foi aprovado com abstenção do
Ver. Sabá Medeiros e Denilto; indicação nº 015/2015 de autoria do Ver. Luzinei. Ordem
do Dia. Passa para a discussão e apreciação do Projeto de Decreto Legislativo nº
007/2015, que Dispõe sobre a Concessão do Titulo Benemérito do Município de
Manicoré e da outras providencias; após a discussão o Sr. Presidente coloca em
votação nominal e em ordem alfabética, o referido Projeto de Decreto Legislativo foi
aprovado por unanimidade; Passa para a discussão e apreciação do Projeto de
Decreto Legislativo nº 008/2015, que Dispõe sobre a Concessão da Medalha de Ordem
do Mérito Legislativo Governador José Bernardino Lindoso ao 1º Tenente Reinaldo
Belfor Pereira, após a discussão o Sr. Presidente coloca em votação nominal e em
ordem alfabética, o referido Projeto de Decreto Legislativo foi aprovado por
unanimidade; Considerações Finais: foi inscrito os Vereadores: Junhão e Sabá
Medeiros: 1º Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior cumprimenta o Sr. Presidente
colegas vereadores e todo público presente, fala que o que iria usar nas considerações
finais já foi permitido na questão de ordem, portanto não tem mais nada a dizer apenas
agradecer, registrar a presença do Sr. Divoca e Mario que se encontram presentes na
galeria, assim como outras pessoas importante do nosso Município nesta manhã, era o
que tinha agradece e finaliza. 2º Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros cumprimenta
a todos, fala que ouvindo o Ver. Roberval falar, diz que se surpreendeu; diz que passou
ao Ver. Roberval o relatório de transição; diz que procurou de todas as formas como
presidente desta casa, deixar as coisas funcionando; relata que procurou trocar todas
as lâmpadas que estavam queimadas, procurou consertar as motos, os arcondicionados e inclusive deixou ar-condicionados consertados na despensa, mas
parece que tudo que você fez precisa ser ofuscado; diz que sempre procurou deixar as
coisas funcionando, 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
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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 30 de Novembro de 2015.
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