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ATA DA 75ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 07 (sete) dias do mês de Dezembro 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: Emir Pedraça de França. Ás 08:15 foi
feita a 2ª chamada dos Senhores vereadores. O Sr. Presidente: Roberval Edgar
Medeiros Neves, 1º Secretario: Helton Rodrigues Paes, 2º Secretario: Denilto Silva dos
Santos e demais Vereadores: Emir Pedraça de França, Eldamiro das Neves Gomes,
Luzinei dos Santos Delgado, Markson Machado Barbosa, Manuel Sebastião Pimentel
de Medeiros e Zulândio Evaristo da Cunha Galdino. Com suas faltas justificadas:
Anderson Ferreira de Oliveira, Nara Nídia Bentes da Silva, Michel David Pinto Breves e
Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior. 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 74ª Sessão Legislativa, que foi
aprovada com adendo do Ver. Luzinei e Emir França. Expedientes: recebidos e
expedidos. Recebidos: Of. Nº 012/2015/FRENPAC; Of. Nº 0097/2015/GDDC/ALEM;
Of. Nº 997/2015/SP/SERVCOM; Requerimento de justificativas de ausência nº
012/2015/GAB/VER/AND; Of. Cir. Nº 258/2015/AAM. Expedidos: Of. Nº 558, 564,
565/2015/GP; Of. Cir. Nº 087, 088 e 089/2015/GP; Of. Cir. Nº 090/2015/GP. Pauta da
Ordem do Dia: Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 002/2015 de 01 de Dezembro de
2015, que modifica o § 1º do Art.12-A da Lei Orgânica do Município de Manicoré, sobre
o aumento do número de vagas para o cargo de vereador e dá outras providencias.
Matérias entregues a secretaria: Não houve. Grande Expediente: Neste momento o
Sr. Presidente convida para fazer parte da Mesa os Professores do IFAM: João Batista
Neto, Raimundo Gimenez e João Bosco França Coordenador de Educação do Estado:
Com a palavra o Prof. João Batista Neto cumprimento o Sr. Presidente, Senhores
vereadores e todo público presente; fala em nome do Reitor Antônio Venâncio Castello
Branco; diz que está representando o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do
Amazonas; Relata que está aqui nesta para ajudar a trazer uma unidade da UFAM;
convida todos os vereadores e as pessoas que participam da área de gestão, áreas
produtivas, Sindicatos, Cooperativas para uma reunião as 15:00 hrs no Educandário;
agradece e finaliza. Com a palavra o Prof. Raimundo Gimenez cumprimenta o Sr.
Presidente, os senhores vereadores e todo público presente; diz que vieram neste
município para a discussão inicial com as autoidade locais, com o Prefeito; diz que isso
é fruto de algumas audiência já ocorrida, através do Presidente desta Casa; Roberval
Neves e outros vereadores, Prefeito Municipal, que estiveram La presentes; diz que
vieram para iniciar os primeiros estudos prospectivos aqui no Município, para trazermos
uma unidade do Instituto para Manicoré; diz que há possibilidade de continuarmos um
trabalho no Município com a parceria com a Prefeitura, diz que precisamos que a
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comunidade queira e as autoridades também se manifeste para isso, como já vem
ocorrendo; diz que isso vai trazer um grande beneficio para a população; Com a
palavra Prof.: Bosco França cumprimenta a todos, agradece o espaço cedido pelos
vereadores; diz que precisamos da colaboração de todos vocês, que vai ser de grande
importância para a realização desses trabalhos, diz que temos, que lutar para que
venha esse campo para Manicoré, por que vai dar muitas oportunidades para nossos
jovens, geração de renda, empregos e o aluno ter acesso aos cursos superiores,
agradece ao Presidente desta casa que cedeu esse espaço e a todos os vereadores.
Desde já o Sr. Presidente agradece a todos pela presença diz que com certeza ira
participar desta reunião que acontecerá hoje a tarde: Foram inscritos os vereadores:
Denilto e Sabá Medeiros: Uso da palavra: 1º Orador: Denilto Silva dos Santos
cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores e todo público presente, apresenta
requerimento nº 015/2015 de sua autoria, assunto: Requer desta Egrégia Casa que
proceda encaminhamento de expediente ao Comandante da Guarda Municipal,
extensivo aos seus membros para discutirmos a respeito do Projeto de Lei nº
015/2015, que inclui a Guarda Municipal no sistema de transito e passa a fazer suas
justificativas; Relata que esse Projeto de Lei é de iniciativa do Ver. Junhão, mas no seu
ponto de vista devemos ouvir os membros dessas entidades para que possamos
discutir e chegarmos num entendimento e darmos o parecer; Fala sobre o parecer nº
015/2015, sobre o Projeto de emenda nº 002/2015 de sua autoria, que altera o teor do
parágrafo 1º do Art. 12/A da Lei Orgânica de Manicoré, sobre o aumento de números
de vagas para o cargo de vereadores e da outras providencias; diz que isso é uma
matéria que já causou muitos comentários, infelizmente tem pessoas que comentam o
que os outros falam; diz que a questão do aumento dos vereadores ela esta prevista na
constituição e vai de acordo com o percentual do Município, pois tem pessoas que
acham que se aumentar o número de vereadores, vai aumentar as despesas para o
Município, ao contrario vai ser os 7% que esta determinado na Lei; diz que sua
preocupação com o números de vagas é para que o Município tenha mais
representatividade; Em aparte Ver. Luzinei parabeniza o orador pela sua iniciativa, diz
que é favorável a sua propositura; diz que a Mesa Diretora foi a autora da propositura
que aumentou a vaga de 11 para 13, diz que se fomos ver o Projeto que aumentou
para 13 e deu possibilidade para que outras instituições, pudessem ter sua
representatividade na Câmara hoje, diz que no seu ponto de vista a representatividade
será maior no Poder Legislativo e assim nas outras instituições, agradece e finaliza;
Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento, diz que sempre procurou
fazer seu papel como vereador em favor da população; Em aparte Ver. Kadé diz que
apesar de ainda não ser o momento de discussão do Projeto de Emenda da Leio
Orgânica, já se coloca ao contrario; diz que em termos de quantidade é bom para
dividirmos as funções de vereador, mas não causa nenhumas despesas para o
Município, a não ser, que para a Câmara que no seu ponto de vista ficará super
carregada nessa questão de duas vagas a mais de vereadores; fala que o § 1º do Art.
12/A da Lei Orgânica de Manicoré, diz que poderá ser até quinze, não diz que tem que
ser quinze; diz que essa questão evita de colocar assessores e de dar aumento aos
funcionários efetivos; relata que a Câmara tem um limite, pois só pede gastar 70% com
o pessoal; Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; Em aparte Ver.
Sabá Medeiros diz que foi presidente desta casa e que teve algumas dificuldades sim,
principalmente por que tentou ser democrático com todo mundo, diz que é favorável as
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quinze vagas, por que vai ser obrigado o presidente que entrar aqui em 2017, pagar
para o vereador; relata que já houve nesta casa de vereador ter sete, até nove
assessores no ano, enquanto não tinha nenhum, ou quando tinha era somente um;
relata que não quer que outros vereadores passem o que passou, desde já afirma que
é favorável a Projeto e respeita a decisão dos colegas, que são contra; Orador
agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; Em aparte Ver. Uka Galdino diz
que desde o inicio deste mandato, que com o acréscimo das vagas para treze
vereadores, esta casa teve um melhor desenvolvimento em seu trabalho,
principalmente nas discussões, pois com o aumento das vagas abri uma possibilidade
de uma melhor representatividade de classes e outros; Relata que o aumento dessas
vagas não vai onerar para o Município a questão financeira, por que independente do
número de vagas o repasse vai ser o mesmo, mas é claro que vai ter uma preocupação
maior para o presidente, pois tem um limite pela Lei de responsabilidade fiscal da
Câmara; Em aparte Ver. Markson diz que é a favor desse Projeto de Lei, pois tem o
baseamento legal, que é um percentual aceito, pois consertesa mais vereadores
significa mais representatividade; diz que muitas vezes, quando sobra recurso para a
Câmara na questão de pessoal, muitas vezes fica a bel prazer do presidente, que
naquele memento esta na presidência; Orador agradece o aparte e incorpora seu
pronunciamento, diz que sempre respeito a decisões dos colegas, espera a
colaboração de todos; Relata que hoje é o dia do portador de deficiência; pede a Mesa
Diretora desta casa, que encaminhe a Pestalozzi a outros Órgãos, não só os
portadores, mas a todos os Professores da Escola Raimundo do Carmo, agradecermos
pela luta, que a cada dia vem acompanhando aquelas pessoas, em extensivo aos pais
de cada um 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 esta aqui representando a população de
Manicoré; Relata que nesta segunda esteve viajando, juntamente com o Governo
Municipal, inaugurando mais uma Escolas; diz que é um dever seu como cidadão e
vereador, prestar conta pelo serviço prestado a população, principalmente por que a
maioria das Escola foi nós que indicamos; registra a que estiveram inaugurando quatro
Escolas na Zona Rural, a primeira foi a Escola de Ribamar; relata que já é a terceira
Escola inaugurado no nosso Governo; inauguraram também na Comunidade de Porto
Seguro, diz que a Escola esta escorado com um porte para não cair desde 2004; diz
que todos esses anos vem fazendo indicação para que fosse feita uma outra Escola e
graças a Deus foi inaugurada uma ontem; inauguraram também na comunidade de
Amparo, onde funciona a Educação escolar Indígena, estiveram também na Escola do
Paraíso, onde já teve uma Escolas construída por nós, mas que também foi de madeira
e com o passar do tempo já não prestava mais, e La também foi inaugurada uma
Escola; diz que essas inaugurações foram muito importante, parabeniza o Governo
Municipal por ter dado essa atenção especial a essas comunidades; Relata também
que foi entregue ontem um motor de luz na comunidade de Verdum, onde vai suprir a
necessidade da luz para todos, diz que fica muito feliz por isso; Em aparte Ver.
Markson diz que foi com muita satisfação que também acompanhou a inauguração
dessas Escolas e a entrega desse motor de luz; diz que consertesa os alunos terão um
melhor ambiente para a prática da educação; parabeniza o executivo e todos os
vereadores que acompanharam essa comitiva; Orador agradece o aparte e incorpora
seu pronunciamento, diz que viu a emoção dos professores e comunitários com a
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felicidade das Escolas em suas comunidades, agradece e finaliza. Matérias a serem
votadas no Grande Expediente: Requerimento nº 010/2015 de autoria do Ver.
Roberval Neves; Requerimento nº 015 e 016/2015 de autoria do Ver. Denilto. Ordem
do Dia. Passa para a 1ª discussão e apreciação do Projeto de Decreto de Emenda a
Lei Orgânica nº 002 de 01 de Dezembro de 2015, que modifica o § 1º do Art.12-A da
Lei Orgânica do Município de Manicoré, sobre o aumento do número de vagas para o
cargo de vereador e dá outras providencias, após a discussão do referido projeto o Sr.
Presidente 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 002/2015. 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, 1º Secretário da Mesa Diretora lavrei
a presente Ata. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Manicoré, Plenário Ver.
Prof. Emanuel Colares Duarte, em 07 de Dezembro de 2015.
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