Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 26 (vinte e seis) 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 Vice Presidente: Michel Dave Pinto Breves, 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, Helton Rodrigues Paes e Edson Minoro Tsugawa. 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
21ª sessão Ordinária que foi aprovada sem restrições. Expediente: recebidos e
expedidos. Recebidos:
Of. nº 132/2016/SEPLENO/SERVICOM; Of. nº
149/2016/GP/TCE/AM; Of. nº 158/2016/Procuradoria Geral de Justiça; Requerimento
de justificativa de ausência nº 02/2016/Gab/Ver/Michel. Expedidos: Of. nº 128, 142,
143, 144 e 145/2016/GP. Pauta da Ordem do Dia: Não houve. Matérias entregue a
secretaria: Indicação nº 015/2016 de autoria do Ver. Luzinei Delgado que indica na
forma regimental ao Chefe do Poder Executivo, Municipal, (tapar, aterrar e nivelar) um
buraco na Rua Capitão Antonio Franco dos Reis, no perímetro próximo ao cruzamento
da referida rua com a Travessa 15 de Agosto, próximo ao comercio do Senhor Ney
Soares, no Bairro do Rosário. Grande Expediente: Foram inscritos os vereadores:
Denilto Silva dos Santos e Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros: Uso da palavra: 1º
Orador: Denilto Silva dos Santos cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores e
todo público presente; Registrou e parabenizou aos servidores da Eletrobrás
Amazonas e ao Coordenador do luz para todos o ex-prefeito Emerson França pelo
trabalho de melhoramento e eletrificação das comunidades beneficiadas com o
programa luz para todos em Manicoré; Apresenta indicação nº 004/2016/ de sua
autoria, assunto: Indicar ao Executivo Municipal e a Secretaria Municipal de Educação,
a reforma da Escola da comunidade de Braço Grande – Lago do Jenipapo e passa a
fazer suas justificativas; Registrou parabenização a sua mãe Clarice Soares da Silva
pela passagem do seu aniversário, pediu a Deus que possa abençoar e proteger a
todas as mães; Em aparte Ver. Luzinei Delgado enfatizou em nome da liderança do
PSC, parabenização a senhora Clarice Soares; Orador agradece o aparte e incorpora
seu pronunciamento; registra e pede voto de profundo pesar aos familiares dos entes
queridos de Fátima Reateque, Coracy Pinheiro e Eloane Barbosa, era o que tinha para
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o momento, 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 poder exercer seu trabalho; Diz que nem tudo que
se fala pode ser mentira ou verdade; relata que tem observado o momento político em
nosso país que é muito ruim; fala que foi comentado a respeito do atendimento de
saúde, questionado a respeito do atendimento odontológico na comunidade de
Cachoeirinha, pois sabemos que tem um limite de atendimento Médico, portanto,
esperamos que a UBS Fluvial possa fazer as viagens para atender a população; Falou
a respeito do melhor Prefeito de monte claro (Minas Gerais), isso falado pela esposa do
mesmo a Deputada Federal, mas se observarmos esse problema de saúde é geral em
nosso País; espera que esse impeachment possa melhorar essa problemática do
nosso País; Diz que fala pro seu filho que precisaria melhorar no estudo, inclusive,
ajudava e percebia que não sabia ler e escrever direito, mas o mesmo para sua
surpresa foi aprovado, devido à obrigatoriedade do nosso sistema de Educação em
nosso País, a qual não concorda com esse sistema complicado; diz que no seu ponto
de vista deveríamos voltar ao ensino tradicional; Em aparte Ver. Uca Galdino diz que
esse sistema de Educação é para aumentar repasse de recurso do Governo Federal;
diz que somente cinco Municípios enviaram esse relatório comprovando os gastos com
Educação; diz que o nosso Município é um dos cinco, que entregou o relatório para que
comprove esses gastos em 2015 e com isso possa está apto para angariar recurso do
Governo Federal; Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; diz que
fez coleta de dado e pode observar que havia a necessidade de o aluno melhorar, mas
passar de uma seria para outra, sem saber ler; então quem seria culpado por essa
situação bastante complicada com esse sistema? Sabemos que nosso Município é
bastante grande, mas precisamos melhorar nossa Educação; Diz a respeito da taxa
que estavam falando que estava sendo cobrado para tirar o documento Militar; acredita
que seja para pagar essa taxa, devido a idade ultrapassada; Apresentou Requerimento
nº 002/2016 de sua autoria, assunto: Requer a convocação do Sr. Francisco Moreira
Batista – Secretario da junta de Serviço Militar, para prestar esclarecimentos sobre a
suposta cobrança de valores para expedir Certificado de Reservista, na Zona Rural do
nosso Município e passa a fazer suas justificativas; Em a parte ver. Kde diz que essas
pessoas não vieram aqui denunciar, isso foi falado por moradores da comunidade de
Cachoeirinha e Verdum, pois acredita que faltou esclarecimento aos comunitários;
Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; Em aparte ver. Junhão diz
que a pessoa iria gastar muito mais; mas justo seria o que está estabelecido em Lei,
mas acha justo aguardar a vinda do responsável nessa casa para o devido
esclarecimento; Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; diz que
concorda que seja esclarecido; caso o mesmo tenha cobrado indevidamente terá que
devolver o dinheiro cobrado; agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no
Grande Expediente: Requerimento nº 002/2016 de autoria do Ver. Sabá Medeiros;
Indicação nº 004/2016 de autoria do Ver. Denilto Silva; Indicação nº 015/2016 de
autoria do Ver. Luzinei. Ordem do Dia. Não houve. Considerações Finais: Foi
inscrito apenas o Ver. Roberval Neves já com a palavra, cumprimenta a todos, diz que
na questão da cobrança, não somente o Sr. Hudson falou, mas também alguns
moradores lhe procuraram e falaram; relata que não foi iniciativa nossa procurar saber,
pois não sabíamos dessa cobrança, mas a partir do momento que as pessoas nos
procuraram, independentemente se cobraram das pessoas, que ultrapassaram a idade
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ou não, a cobrança se deu de forma indevida, por que não cobraram com o deposito
feito em conta bancária, para que essa taxa fosse destinada ao seu destino correto; diz
que precisamos ter conhecimento da real situação, para que possamos tomar as
devidas providências; Diz com relação à questão da Educação esteve recebendo
Professores da Comunidade de São Vicente, que lhe mostraram fotos e filmagem no
momento que estava chovendo; diz que a Escola esta com goteiras nas salas de aula e
fora da sala com o teto todo deteriorado; diz que a escola está em uma situação
caótica. 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 26 de Abril de 2016.
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