Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Ao 1º (primeiro) dia do mês de Março de 2016 (dois mil e dezesseis), 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. Roberval Edgar Medeiros Neves, fez a chamada dos Senhores Vereadores,
estando presente até o momento o Vereador: Helton Rodrigues Paes e Luzinei dos
Santos Delgado. Ás 08:15 foi feita a 2ª chamada dos Senhores vereadores. O Sr.
Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves, 1º Vice presidente: Anderson Ferreira de
Oliveira, 2º Vice presidente:Michel Dave Pinto Breves,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, Manuel Sebastião
Pimentel de Medeiros, Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior, Markson Machado
Barbosa, Nara Nídia Bentes da Silva e Zulândio Evaristo da Cunha Galdino. 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 das
atas 3ª e 4ª Sessão Ordinária que foi aprovada com adendo do Ver. Sabá Medeiros.
Expedientes: recebidos e expedidos. Recebidos: Of. nº 006/2016/GP/TCE-AM; Of.
nº 012/2016/GB/VER/Michael; Of. nº 124/2015-GPM. Expedidos: Of. nº 031, 032, 050,
051, 052, 053, 054, 055, 056, 057 e 058/2016/GP; Of. nº 035, 036, 037, 038, 039, 040,
041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 e 049/2016/DPE. Pauta da Ordem do Dia:
Projeto de Lei Nº 022 de 2015 (Do Ver. Denilto) – Altera a redação do Inciso II do Art.6º
e Art.11 da Lei nº 826/2013 de 23 de dezembro de 2013 e dá outras providências.
Matérias entregues a secretaria: Não houve. Grande Expediente: Foram inscritos os
vereadores: Nara Nídia, Anderson, Eldamiro e Junhão: uso da palavra: 1º Orador:
Nara Nídia Bentes da Silva cumprimenta o Sr.Presidente, colegas vereadores e todo
público presente; Apresenta indicação nº 006/2016 de sua autoria, assunto: Indicar a
Prefeitura de Manicoré através da Secretaria de Infraestrutura ações para recuperação
de vias públicas com excesso de buracos e passa a fazer suas justificativas; Em aparte
Ver. Sabá Medeiros cumprimenta a todos, diz que vai votar contra a indicação, apesar
de ser uma parceira por não ter colocado as quantidades de buracos; a oradora
agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento, diz que a observação o vereador é
valida; desde já pede a colaboração de todos para que a mesma seja aprovada; Em
aparte Ver. Junhão parabeniza a oradora pelo aprimoramento de sua propositura, diz
que a ironia ultrapassada do Ver. Sabá Medeiros já é comum na personalidade do
Vereador, mas isso não vai atrapalhar sua propositura e que será bem vindo e bem
assessorado pela Secretaria, diz que será favorável a propositura. Em aparte Ver.
Sabá Medeiros diz que se você não faz indicação mostrando o problema você é
criticado e quando você faz as pessoas ficam com duvida do que você esta fazendo;
diz que seria importante contarmos os atos para que as pessoas vejam a necessidade,
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pois o que viu ontem aqui foi que a oradora estava fazendo a indicação a mandado do
Prefeito para declarar estado de calamidade pública, pois sabe que a oradora não esta
fazendo isso; diz que a mesma sabe da necessidade que a cidade esta passando com
relação a buracos; a oradora agradece os apartes e incorpora seu pronunciamento;
Apresenta indicação nº 007/2016 de sua autoria, assunto: Indicar à Prefeitura de
Manicoré a construção de poço tipo cacimba na comunidade Carapanaúba e passa a
fazer suas justificativas; Apresenta requerimento nº 003/2016 de sua autoria, assunto:
Requer na forma regimental da Mesa Diretora desta Casa Legislativa, que encaminhe
requerimento à Prefeitura de Manicoré, solicitando esclarecimentos referentes ao
atraso na emissão e entrega de Carteira de Identidade e passa a fazer suas
justificativas; Em aparte Ver. Miro Gomes diz que esse é um problema que vem
acontecendo desde que a equipe da policia civil veio em Manicoré desde 2011 e
retornou, pois a responsabilidade de tirar a identificação é da policia civil, mas por
causa do efetivo de Manicoré esta designada a Prefeitura fazer essa coleta de dados e
enviar para o instituto em Manaus; mas as informações que tem é que a pessoas que
esta coletando espera uma quantidade para poder enviar; era o que tinha para o
momento, agradece e finaliza. 2º Orador: Anderson Ferreira de Oliveira cumprimenta o
Sr. Presidente colegas vereadores e todo público presente; Apresenta indicação nº
001/2016 de sua autoria, assunto: Requer desta Egrégia casa, que proceda
encaminhamento de expediente sob a forma de moção de parabenização e
congratulações ao senhor, Mateus Imperatriz Moreira, o qual exerceu o cargo de
delegado de policia, do Município de Manicoré, no período de 14 de Maio de 2014 a 12
de fevereiro de 2016, e passa a fazer suas justificativas; Apresenta indicação nº
002/2016 de sua autoria, assunto: Requer desta Egrégia casa, que proceda
encaminhamento de expediente ao chefe do poder executivo Municipal, indicando a
recuperação e limpeza de ruas no Distrito de Santo Antonio do Matupi e manutenção
das vicinais, e passa a fazer suas justificativas; Era o que tinha para o momento,
agradece e finaliza. 3º Orador: Eldamiro das Neves Gomes 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 002/2016 de sua
autoria, assunto: Indicar ao Prefeito Municipal que seja feita a Manutenção da balsa
Iranduba e passa a fazer suas justificativas; Apresenta indicação nº 003/2016 de sua
autoria, assunto: Indicar ao Prefeito Municipal que seja feita uma limpeza,
desobstrução, no corredor da baixa preta, e passa a fazer suas justificativas; Era o que
tinha para o momento, agradece e finaliza. 4º Orador: Mario Ruy Lacerda de Freitas
Junior cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores e todo público presente;
Apresenta requerimento nº 004/2016 de sua autoria, assunto: Requer que a presente
propositura seja encaminhada através de requerimento ao DENIT, para que acione a
empresa TESCON-ENGENHARIA vencedora do certame licitatório que tem como
objetivo a manutenção da BR174, trecho BR319 ao Distrito de Democracia neste
Município de Manicoré, para que elimine atoleiros em pontos específicos da referida
rodovia, e passa a fazer suas justificativas; Outro assunto que traz a essa manhã
refere-se a construção de sistema de abastecimento de água no Distrito de Santo
Antonio de Matupi; Relata que no ano passado, no dia 05 de maio de 2015, veio a essa
tribuna motivado pelas informações trazida pelo portal da transparência do Governo
Federal, que o Distrito de Santo Antonio de Matupi estava sendo contemplado com a
construção de sistema de abastecimento de água contendo um poço de 180 metros de
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profundidade, um reservatório de concreto elevado de trezentos mil litros, uma casa de
bomba e rede de distribuição, mas segundo informações que teve, nada estava sendo
feito; Em aparte Ver. Anderson diz que até sexta feira passada não tinha nada feito e
na presença do Secretario, que se dispôs a nos informar e enviar por email alguma
informação, mas até agora não aconteceu nada; Orador agradece o aparte e incorpora
seu pronunciamento, por isso reitera seu requerimento; Apresenta requerimento nº
005/2016 de sua autoria, assunto: Requer que seja encaminhada através de
propositura de requerimento de informação – para que o Prefeito Municipal de
Manicoré informe as razões do atraso na obra de construção de sistema de
Abastecimento de água no Distrito de Santo Antonio do Matupi, haja vista, que de um
total de 1.622.676.93 (um milhão seiscentos e vinte e dois mil, seiscentos e setenta e
seis reais e noventa e três centavos.) 324.535,39 (trezentos e vinte e quatro mil,
quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos) já foram liberados, e passa a
fazer suas justificativas; diz que ontem a Vereadora Nara apresentou sua indicação,
que fizemos sugestões que foi acatada por ela, que veio com uma propositura mais
apurada, afinada e mais perfeita; diz que a insistência em dizer que foi o Prefeito que
estava mandando a Vereadora apresentar suas proposituras, diz que isso de sua parte
quem estava aqui não ouviu, mas o Ver. Sabá Medeiros levanta essa questão e não diz
quem foi; diz que quando fala que tem vereador que faz isso coloca muitos Vereadores
sobre suspeição; diz que o que difere agente é que tem coragem de falar o nome das
pessoas; diz que não se coloca sobre suspeição e não colocou em nenhum momento
que o Prefeito falou para a Vereadora fazer isso e aquilo, simplesmente traçou o
exemplo de 2009, quando foi decretado o estado de calamidade pública em todas as
vias públicas de Manicoré; Em aparte Ver. Sabá Medeiros diz que o orador talvez tenha
se equivocado em muitas situações; diz que ainda não foi para a tribuna e ainda não
falou sobre isso e inclusive ontem o orador se equivocou, relata estava dando aula
ontem a tarde e um aluno pediu para colocar o nome no diário e ele falou um pouco
baixo e disse para ele falar mais auto, pois é meio surdo; diz que o orador deve ter
ouvido mal; ontem, por exemplo, falou para a vereadora Nara que era muito maliciosa,
e o orador talvez pensou que estivesse falando para vossa excelência; Orador
agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento, agradece e finaliza. Matérias a
serem votadas no Grande Expediente: Requerimento nº 001/016 de autoria do Ver.
Denilto; Requerimento nº 003/016 de autoria da Vereadora Nara; Requerimento nº 004
e 005/016 de autoria Ver. Junhão; indicação nº 001e 002/0216 de autoria do Ver.
Denilto; indicação nº 001 e 002/2016 de autoria do Ver. Anderson; indicação nº 002 e
003/2016 de autoria do Ver. Eldamiro; indicação nº 004/2016 de autoria do Ver.
Junhão; Indicação nº 006 e 007/2016 de autoria da Vereadora Nara Nídia. Ordem do
Dia. Passa para a discussão e apreciação do Projeto de Lei Nº 022 de 2015 (Do Ver.
Denilto) – Altera a redação do Inciso II do Art.6º e Art.11 da Lei nº 826/2013 de 23 de
dezembro de 2013 e dá outras providências, após a discussão do referido Projeto, foi
avocado pelo Sr. Presidente para as Comissões. Considerações Finais: não houve.
Não havendo mais nada a tratar, o Sr. 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 01 de Março de 2016.
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