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ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 14 (quatorze) dias 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. 2º secretario: Denilto Silva dos Santos fez a chamada dos Senhores Vereadores,
estando presente até o momento o Vereador: Markson Machado Barbosa e Zulândio
Evaristo da Cunha Galdino. 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, Nara Nídia Bentes da Silva, Luzinei dos Santos
Delgado, Markson Machado Barbosa, Mario Ruy Lacerda de Freitas Júnior, Manuel
Sebastião Pimentel de Medeiros e Zulândio Evaristo da Cunha Galdino. Com suas
faltas justificadas: Anderson Ferreira de Oliveira e Michel Dave Pinto Breves. A seguir
o senhor presidente, invocando o nome de Deus registra o número legal e de acordo
com o que dispõem 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 da 6ª, 7ª e 8ª sessões ordinárias que foram aprovadas sem restrições.
Expediente: recebidos e expedidos. Recebidos: Of. nº 006/2016/Eletrobrás; Of. nº
015/2016/SEMAD; Of. nº 088/2016/2ª Vara da Comarca de Manicoré - AM.
Expedidos: Of. Cir. nº 006/2016/GP; Convite/GP; Of. nº 066, 067, 068, 069, 073, 074,
075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085 e 087. 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.
Grande Expediente: Foram inscritos os Vereadores: Sabá Medeiros, Denilto Silva dos
Santos, Mario Ruy Lacerda de Freitas Jr. e Roberval Neves: Uso da palavra: 1º
Orador: Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros cumprimenta o Sr. Presidente
colegas vereadores e todo público presente; Apresenta Indicação nº 008/2016 de sua
autoria, assunto: Indicar a Secretaria Municipal de Infraestrutura a colocação de areia
nas Estradas do Inajá, Sindicato e Monte Santo e passa a fazer suas justificativas;
Apresenta Indicação nº 009/2016 de sua autoria, assunto: Indicar a Eletrobrás –
Distribuição Amazonas, estudo para melhorar o fornecimento de Energia nas ruas
Democracia, água Azul, Capanãzinho e Esperança no Bairro Manicorezinho, e passa a
fazer suas justificativas; era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. 2º
Orador: Denilto Silva dos Santos cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores e
todo público presente; diz que precisamos nos reunir para discutir a data da Sessão
Intinerante no Distrito de Capanãzinho; Registra que esteve no decorrer desses (dez)
dias, com o Coordenador do programa Luz para todos, Ex – prefeito Emerson França e
o vereador Emir França, acompanhando os serviços de eletrificação da Comunidade de
Jatuarana, Democracia, Terra Preta, Santa Eva, Vista Alegre, Pandegal, Santa Maria,
Urucuri, Boa Esperança, Agua Azul, Monte Orebe, Barreira do Capanãzinho, São
Thomé, Aparecida, Santa Ana, Nazaré, Terra Preta, São Francisco e Nova Canaã. Era
o que tinha para o momento, agradece e finaliza. 3º Orador: Mario Ruy Lacerda de
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Freitas Júnior cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores e todo público
presente; Registra sobre a viagem na semana passada, que se deslocaram a Capital
do Estado com intuito de participar junto com a Assembléia Legislativa do evento no
IBAMA, que o Presidente e o Ver. Michel esteve presente; diz que não pode está
presente por que surgiu de ultima hora um compromisso muito importante par o nosso
Município, que foi o deslocamento junto com a equipe do DNIT, TESCOM, empresa
responsável pela manutenção da BR 174 o ramal que nos liga até a BR 319; diz que foi
importante que fomos colocando pontos a mais no que eles pretendiam fazer; diz que é
muito importante a participação deste poder para dar cumprimento ao contrato Firmado
com a empresa TESCOM e DNIT; Registra que recebeu uma correspondência do
Tribunal de Contas do Estado, confirmando a aprovação de sua conta; diz que a
mesma chegou atrasada, que recebeu uma multa de 2 mil reais, que já esta até
pagando e chegou somente agora; pede ao Sr. Presidente, que quando chegar esse
tipo de correspondência, que a secretaria nos oficiasse para que possamos nos
respaldar por questões de prazo, por exemplo: chegou sexta feira aqui na Câmara e
esta recebendo na segunda, mas seria bom que a secretaria oficiasse para podermos
contestar se caso for necessário; Registra também que ontem, houve uma
manifestação sobre atos contra a Presidenta Dilma; diz que não se pode direcionar
toda atenção política para o Partido dos Trabalhadores, por que na verdade foi um
movimento contra a política Nacional, onde foi citado, PMDB, PSDB, enfim uma classe
política inteira de partidos; diz que precisamos ter essa sensibilidade, sabemos que
falta muitas coisas no Hospital, nos Posto do Interior e outros; diz que ouvindo o Ver.
Sabá Medeiros que existe um questionamento que lhe foi feito semana passada, sobre
transporte escolar, que segundo informações, havia uma empresa vencedora do
transporte escolar para o Estado, e ao que falaram que essa empresa foi
desclassificada e a Prefeitura teria tomado a frente; diz que precisamos de informações
que realmente tragam a verdade, para podermos questionar e dar as informações
corretas; registra também que essa semana é decisiva para quem tem a pretensão de
mudar de partido, lógico que haverá muitas articulações essa semana, espera receber
muita luz para tomar uma decisão correta para que possamos fazer o melhor para o
Município; era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. Neste momento o Sr.
Presidente convida o 1º Secretario, Helton Rodrigues Paes 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; Diz que esteve participando,
juntamente com o Edil Michel Breves, da audiência com o superintendente do IBAMA,
Deputado Estadual Platiny Soares a respeito da licença para a manutenção e
melhoramento da BR 319, inclusive, deve ser liberada licença única para toda a BR
319; Diz que visitou o gabinete do Deputado Luiz Castro e Platiny Soares; registra que
esteve na Coordenação do CETAM – AM, solicitando cursos para os servidores do
Poder Legislativo Municipal, inclusive, a coordenadora local, precisa interagir com esse
Poder Legislativo, por que a Coordenadora anterior era bastante atuante e atenciosa,
portanto, será aplicado o curso técnico de administração pública para os servidores
deste Poder, para qualifica - los e melhorar o atendimento à população; Registra
também que esteve no Tribunal de contas do Estado do Amazonas e na assessoria
contábil da Câmara Municipal de Manicoré para assinar a prestação de contas deste
Poder, que deverá ser feita através do sistema do tribunal e também de forma normal;
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Enfatizou que alguns processos licitatórios da Câmara Municipal estão sendo feitos
através de pregão presencial de forma como determina a Legislação, os quais serão
disponibilizados no site e portal da transparência da Câmara, para todos os cidadãos,
era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no
Grande Expediente: Indicação nº 008 e 009/2016 de autoria do Ver. Sabá Medeiros.
Ordem do Dia. Passa para 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. Ver. Denilto sugere que possa
ser inserido no parecer da segunda Comissão com data retroagindo a primeiro de
janeiro de 2016, para que tenha efeito esse ano, após a discussão do referido projeto,
foi colocado e votação nominal e em ordem alfabética com a emenda sugerida pelo
Ver. Denilto; o referido projeto de Lei foi aprovado com por seis votos a cinco.
Considerações Finais: Foi inscrito apenas o Ver. Denilto Silva dos Santos, já com a
palavra, agradece a todos os vereadores, por ter aderido sua sugestão, diz que esse
Poder Legislativo tem contribuído bastante para a classe de Professores, e de modo
especial possa firmar os vereadores de oposição, sempre tem buscado o mecanismo
para, que de forma legal para reconhecermos o Professor, relata que tivemos uma
propositura do Ver. Junhão a qual criou normas para a lotação dos Professores, onde
iniciaria lotando todos os Professores da rede Municipal no Município de Manicoré,
após esgotar todas as vagas dos efetivos, colocar no perímetro Urbano, e caso tivesse
professor para lotar, que lotasse nas comunidades mais próximas, 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 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 14 de Março de 2016.
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