Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 12 (doze) dias do mês de Abril 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. Presidente Roberval Edgar Medeiros Neves fez a chamada dos Senhores
Vereadores, estando presente até o momento o Vereador: Helton Rodrigues Paes. Ás
08:15 foi feita a 2ª chamada dos Senhores vereadores, presentes 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 e
demais Vereadores: Edson Minoro Tsugawa, Luzinei dos Santos Delgado, Markson
Machado Barbosa, Mario Ruy Lacerda de Freitas Jr., Manuel Sebastião Pimentel de
Medeiros, Zulândio Evaristo da Cunha Galdino e Wellington Yuri Lelo Reis. Com suas
faltas justificadas: Denilto Silva dos Santos, Emir Pedraça de França. 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: não houve
leitura de atas. Expediente: recebidos e expedidos. Recebidos: Of. nº
001/2016/Verdum, informando a data de realização da Festa do Cacau naquela
Comunidade; Oficio nº 006/2016 – Gabinete do Vereador Helton. Expedidos: Of.
Circular nº 10 2016-DPE; Oficio nº 125 e 126 2016-GP. Pauta da Ordem do Dia: Não
houve. Matérias entregue a secretaria: Não houve. Grande Expediente: Foram
inscritos os vereadores: Luzinei Delgado, Mario Ruy, Anderson Ferreira e Markson
Machado Barbosa: Uso da palavra: 1º Orador: Luzinei Delgado cumprimenta o Sr.
Presidente; colegas vereadores e todo público presente, agradece a Deus por mais
uma oportunidade de poder exercer seu trabalho; Faz um comunicado que até o
presente momento, o vice Prefeito Paulo Sergio Machado Barbosa, presidente do
Partido do PSC, não tem nenhum acerto ainda no que diz respeito ao compor a chapa
de Vice prefeito, nem com a situação e nem oposição e nem com outros pretensos que
por ventura possam vim a compor o Cargo de majoritário; diz que como pertence ao
PSC, diz que defende a pré candidatura do mesmo ao cargo Maximo do poder
executivo de Manicoré; diz que é essa sua posição e os mais de 2 mil filiados do PSC
de Manicoré, era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. 2º Orador: Mario
Ruy Lacerda de Freitas cumprimenta o Sr. Presidente, colegas vereadores e todo
público presente; Registra que a bancada do Ver. Luzinei, Markson e vice prefeito
Paulo Sergio é uma bancada muito assediada; reconhece isso pelo seu potencial de
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votos e administrativo, que possa colaborar com o governo, que vira a assumir o
próximo mandato; deseja a bancada do Ver. Luzinei que tome a melhor decisão para
seu grupo, para o Município de Manicoré; Fala sobre a questão de um assunto que já
foi comentado nesta casa, sobre a antecipação de algum processo; diz que
acompanhamos no inicio deste mês o afastamento de diversos secretários Municipais,
outras pessoas que exerce cargos de confiança, com vistas ao processo eleitoral deste
ano de 2016; diz que algumas ações do Município nos trás algumas reflexões, por
exemplo, o Kit moradia foi aprovado neste poder, bolsa bacurau; diz que o que lhe trás
a essa reflexão é que o ex secretario de promoção social, Joaquim Ribeiro pelo qual
tem um grande respeito, pretende a ser candidato a vereador do nosso Município; diz
que o que se fala por aí, que se promete o bolsa bacurau, nesse período que vai se
estender até em outubro; diz que muitos benefícios que vão querer usar neste período
eleitoral por essa razão; Apresenta Requerimento nº 009/2016 de sua autoria, assunto:
Requer da Secretaria de promoção social que envie para este poder a lista dos
beneficiados do programa do bolsa bacurau, dos anos 2014 e 2015 dos beneficiário
desse programa, assim como do quite moradia e passa a fazer suas justificativas; Diz
que vai apresentar uma emenda a Lei do bolsa bacurau, garantindo sim um acréscimo
de 10% de sua bolsa anualmente e não simplesmente deixar aprovar e não utilizar e
chegar no ano eleitoral explodir inúmeros de beneficiários; relata que isso é
suposições, não esta afirmando; Era o que tinha para o momento, agradece e finaliza.
3º Orador: Anderson Ferreira de Oliveira cumprimenta o Sr. Presidente colegas
vereadores e todo público presente; Faz apenas um esclarecimento da viagem que fez
a Manaus, devido a quantidade de furtos e roubos, que esta havendo no Matupi; Relata
que houve uma manifestação muito grande da população quanto a isso; diz que
através do Deputado Davi Almeida, que conseguiu algum contato, reuniões muito
importante, com o Secretário de segurança, Sergio Fontes, comando Geral da Policia
Militar, o Sr. Coronel Frota, onde foi bem atendido e na oportunidade solicitou, que
enviasse mais efetivo, mais viaturas para o Matupi, para atuar nessa ação; espera que
toda vez que solicitar continue assim, sendo muito bem atendido e acabe com essa
onda de roubo que esta acontecendo em Matupi; Fala sobre a questão do convenio
que o Município teve com o sistema de abastecimento de água no Distrito de Santo
Antonio de Matupi, no valor de 1.622.000,oo, que já foi recebido 324.435,00 reais e até
hoje nada, mês que vem acaba o tempo vigência do contrato e não vê segundo o
convenio a contra partida da prefeitura e nem inicio das obras; pede ao Prefeito em
exercício ou ao seu secretario, que justifique o motivo de não ser atendido o Distrito de
Matupi; Em aparte Ver. Junhão parabeniza o orador pelo pronunciamento, diz que esse
convenio é de 2014, que foi publicado; Relata que no ano passado solicitamos a
prefeitura informações sobre o motivo pelo qual não havia iniciado ainda do sistema de
abastecimento de água no Matupi; a resposta disso, que o convenio encontra- se
irregular aguardando as formalidades legais para seu curso normal e que este
Município promovera de forma breve; diz que o orador faz bem em cobrar e o
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Município faz bem em executar e apresar esta obra, que é de fundamental importância
para o Matupi; acreditamos que se isso não acontecer brevemente poderemos acionar
o Ministério público e isso causará problemas maiores para o Município, parabeniza o
orador pela luta que fez a Manaus pela segurança pública no Matupi, que merece uma
segurança melhor, um sistema de iluminação eficiente, já que não é existente, mas que
precisa também do sistema de abastecimento de água no Distrito de Matupi; Orador
agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento, diz que temos outro problema no
Matupi, que é a questão de iluminação, que essa questão de segurança tem muito
haver a questão de iluminação em nosso Distrito; relata que a Prefeitura fez um termo
de contrato 023/2016, que é de prestação de serviço de iluminação pública no valor de
617 mil 329 reais, diz que saber se vamos ser atendidos, ou se vamos ficar para o
período eleitoral novamente para ser atendido, diz que irá enviar documentos a
Prefeitura solicitando a resposta e que atenda o Matupi, pois fazemos parte de
Manicoré; Diz que na visita que teve a Manaus, esteve na SEINFRA com o secretario,
que lhe deixou otimista, segundo ele as obras iram ser iniciadas novamente, que já
saiu o dinheiro para continuar a obra, era o que tinha para o momento, agradece e
finaliza. 4º Orador: Markson Machado Barbosa cumprimenta o Sr. Presidente colegas
vereadores e todo público presente; Diz que como membro deste poder ocupa a
tribuna para deixar a seguinte mensagem; Diz que o Partido, PSC nº20, desde o ano
2007 sob a presidência do Sr. Paulo Sergio Machado Barbosa, hoje vice - prefeito, tem
desempenhado papel importante na política manicoreense, defendendo cargo de
vereador e vice – prefeito; O PSC tem tido compromisso com o desenvolvimento do
Município; diz que esse partido não ficará fora dos debates políticos, que visem a
melhoria de vida da população; Em resposta aos comentários, frutos de especulação e
comentários; diz que esteve conversando e ouvindo varias opiniões das pessoas da
cidade e do interior, consultamos ao Sr. Paulo Sergio e chagamos a conclusão de que
esse partido lançará em breve a pré – candidatura a prefeito de Manicoré, esperamos a
manifestação do Sr. Prefeito de quem será o candidato de sua sucessão, agradecemos
a oportunidade de ele ter servido esse Município como vice prefeito, ressalta que a
composição de vice prefeito em uma chapa não depende de nós; relata que o mesmo
já tem uma experiência política, administrativa; era o que tinha para o momento,
agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande Expediente: Requerimento
nº 009/2016 de autoria do Ver. Junhão; Indicação nº 007/2016 de autoria do Ver. Uca
Galdino. Ordem do Dia. Não houve. Considerações Finais: não houve oradores
inscritos. Não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente da Mesa Diretora da
Câmara, que ora dirige os trabalhos, 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 12 de Abril de 2016
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