Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 25 (vinte e cinco) 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. 2º Secretario: Denilto Silva dos Santos fez a chamada dos Senhores Vereadores,
estando presente até o momento o Vereador: Denilto Silva dos Santos. Ás 08:15 foi
feita a 2ª chamada dos Senhores vereadores, presentes o Exmo. Sr. Presidente,
Roberval Edgar Medeiros Neves: 2º Secretario: Denilto Silva dos Santos e demais
Vereadores: Emir Pedraça de França, Luzinei dos Santos Delgado, Markson Machado
Barbosa, Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior, Manuel Sebastião Pimentel de
Medeiros, Wellington Yuri Lelo Reis e Zulândio Evaristo da Cunha Galdino. Com suas
faltas justificadas: Anderson Ferreira de Oliveira, Edson Minoro Tsugawa, Helton
Rodrigues Paes, 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 da ata, da 20ª sessão Ordinária que
foi aprovada com adendo do Ver. Luzinei, Roberval Neves. Expediente: recebidos e
expedidos. Recebidos: Of. Cir. nº 001/2016/CI. Expedidos: Of. Cir. nº 015/2016/DPE,
referente ao Projeto de Lei nº 004/2016 de 13 de Abril de 2016, enviado aos
Vereadores: Luzinei, Markson, Zulânlidio Galdino. Pauta da Ordem do Dia: Não
houve. Matérias entregue a secretaria: Não houve. Grande Expediente: Foram
inscritos os vereadores: Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, Luzinei dos Santos
Delgado e Emir Pedraça de França: Uso da palavra: 1º Orador: Manuel Sebastião
Pimentel de Medeiros cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores e todo Público
presente; Relata, que foi coordenador do tecnológico ano passado e naquele momento
sentiu a necessidade da criação de novas turmas e salas em nosso Município, em
inúmeras comunidades, que fizemos o pedido e foram aprovados e em algumas
comunidades essas sala já foram instalada; diz que sabemos da crise que o País esta
passando, mas o governo do Estado esta fazendo esse esforço de para implantar
essas salas mediadas por tecnologia; Relata que das oitos que foram aprovadas, esta
faltando apenas duas para serem estaladas; Apresenta Requerimento nº 001/2016 de
sua autoria, assunto: Requer da Mesa Diretora desta Casa o envio de voto de
congratulações ao Governo do Estado do amazonas pela criação das salas do
tecnológico, nas Comunidades: Sumaúma Lago do Baeta, Bom intento (Rio Madeira)
Palmeiras/área indígena, São José do Cumã (Lago do Capanã Grande) São João,
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Maravilha, São Pedro (Rio Madeira) e Taracuá (Rio Mataurá) e passa a fazer suas
justificativas; 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;
Diz que deste momento que estamos passando em relação a política, ocorre vários
boatos, pois ouvimos muitas pessoas dizer que o PSC, Partido Social Cristão, no qual
pertence a base do governo, estaria brigado com o Prefeito, pois isso não é verdadeiro,
pois não há briga alguma, inclusive, continuam fazendo base do governo; Registrou
que sexta feira estiveram na comunidade de São João participando da inauguração da
Escola; Parabeniza o Governo Municipal pela realização da obra; Relata que no
sábado estiveram fazendo visita na comunidade de Terra Preta da BR 174 e a
comunidade de Jatuarana, averiguando os problemas das escolas dessas comunidade,
que também necessitam de Escolas; Apresenta indicação nº 014/2016 de sua autoria,
assunto: Indicar na forma regimental ao chefe do Poder Executivo a construção de uma
Escola na comunidade de Terra Preta da BR 174, e passa a fazer suas justificativas;
Reitera a indicação que fez para a comunidade de Jatuarana, que fez desde o ano de
2013, reiterou em 2014 e 2015, agora reitera novamente em 2016 e passa a fazer suas
justificativas; Era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. 3º Orador: Emir
Pedraça de França cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores e todo Público
presente; Diz que esteve nesta sexta feira na região do lago do Jenipapo, com os
vereadores: Denilto Silva, Roberval Neves e o Coordenador do luz para todos, Ex Prefeito Emerson França, onde fizemos reunião nas comunidades de Braço Grande,
Bracinho e Repartimento, a respeito da expansão do luz para todos nessas
comunidades, ouvimos também inúmeras reclamações de comunitários, como a falta
de merendeiras, serviço gerais e outros nas Escolas; Relata, que no sábado fomos
para uma reunião na comunidade do Verdum, a respeito da festa do cacau, sobre o
que poderíamos doar para a realização desta festa; Perguntamos se houve aquela
cobrança da taxa de dez reais, como foi falado em Cachoeirinha, pois varias pessoas
falaram, que estavam sendo cobrados para pagar uma taxa para tirar a documentação
Militar, não sabemos o por que foi cobrado, se tem uma exigência da parte que faz
esse programa social, que é o PNDTR, Programa Nacional de documentação da
trabalhadora Rural; Diz que isso é muito estranho, que alguém queira tirar proveito
dessa situação; Em aparte ver. Sabá Medeiros cumprimenta a todos, diz que não tem
nenhuma informação referente a essa situação, não sabe se alguém tenha coragem de
se sujar com dez reais, mas acredita que seja para pagar a multa, devido à idade
avançada, que é quando a pessoa passa do tempo de se alistar, mas se a pessoa fez
isso ela tem que ser punida; Orador agradece o aparte e incorpora seu
pronunciamento; Em a parte Ver. Roberval Neves diz que teve uma família, que
reclamou que não iria pagar essa cobrança, o dinheiro foi devolvido a pessoa, diz que
se fosse por conta da idade que tinha ultrapassado, não teria sido expedida sua
documentação, pois entende – se que havia sim uma cobrança indevida, por isso,
Av. Santos Dumont, nº 633 – Bairro: Auxiliadora – Fone/Fax: 385-1440/1515/1500
CNPJ – 14.179.972/0001-08 – CEP: 69.280-000
E-mail: camara.municipalmre@hotmail.com
Site Oficial – www.manicore.am.leg.br

Manicoré - Amazonas

Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré
devemos averiguar essa situação; Orador agradece o aparte e incorpora seu
pronunciamento; Em aparte Ver. Luzinei diz que quando foi tirar sua documentação
pagou uma multa, sendo através de boleto bancário; Orador incorporou seu
pronunciamento, diz que queremos informação dessa situação, para seja esclarecido
para a população; Relata que a comunidade de São João é muita carente, a qual
merecia ser contemplada com o programa minha casa minha vida do Governo Federal,
porém os beneficiados com esse programa foram escolhidos politicamente, como na
comunidade do Igarapezinho, foz do Rio Manicoré, Democracia e na sede do
Município, onde tem casa fechada e sem moradores; Era o que tinha para o momento,
agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande Expediente: Requerimento
nº 001/2016 de autoria do Ver. Sabá Medeiros; Indicação nº 014/2016 de autoria do
Ver. Luzinei. 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
Denilto Silva dos Santos, 2º Secretário da Mesa Diretora lavrei a presente Ata. Sala
das Sessões da Câmara Municipal de Manicoré, Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares
Duarte, em 25 de Abril de 2016
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