ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA
1º PERÍODO – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: MANUEL SEBASTIÃO PIMENTEL DE MEDEIROS
Aos 18 dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze. Nesta cidade de ManicoréAm, no Prédio Próprio do Poder Legislativo Municipal, Governador José Lindoso, na
Sala das Sessões, Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares Duarte, às 08h00min, foi
feita a chamada dos senhores Vereadores, presentes apenas o Presidente: Manuel
Sebastião Pimentel de Medeiros (Sabá Medeiros), 1º Vice-Presidente: Zulândio
Evaristo da Cunha Galdino (Uca Galdino) e 1º Secretário: Markson Machado
Barbosa. Por não haver número legal e de acordo com o que dispõe o art. 131 § 2º
foram dados 15min de tolerância. Passado os 15min, já presentes os Vereadores
Presidente: Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, 1º Vice-Presidente: Zulândio
Evaristo da Cunha Galdino, 2º Vice-Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves, 1º
Secretário: Markson Machado Barbosa, 2º Secretário: Luzinei dos Santos Delgado
e demais Vereadores: Anderson Ferreira de Oliveira (Burrim), Denilto Silva dos
Santos (Bombom), Emir Pedraça de França (Kdé), Helton Rodrigues Paes, Michael
David Pinto Breves, Mário Ruy Lacerda de Freitas Júnior (Junhão), Nara Nídia
Bentes da Silva e Eldamiro das Neves Gomes (Miro Gomes). A seguir o senhor
Presidente, invocando o nome de Deus registra 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: Foi feita a
leitura da Ata da 4ª Sessão Ordinária, que foi aprovada com as modificações no
pronunciamento do edil Roberval Neves. Expedientes: Recebidos e Expedidos.
Recebidos. Ofício nº 624/2013-GP, do Banco do Brasil. Ofício nº 138, 138 e
137/2014/SGJ.SPR – Justiça do Trabalho – tribunal do trabalho da 11ª Região – RP0277/2006, PR-0214/2008 e PR – 0165/2008. Expedidos: Ofício Circ. nº. 028/2014
– GP – encaminhando Projeto de Lei nº 008/2014, de autoria do Executivo
Municipal. Ofício Circ. nº 030/2014 – GP – encaminhando Projeto de Lei nº
009/2014, de autoria do executivo Municipal. Ofício nº 023/2014, encaminhando Lei
aprovada nº 828/2014 de 10.02.2014, ao Executivo Municipal – entrega de cabides
destinados aos gabinetes dos vereadores. Ofício Circ. nº 017/2014 – entrega de
garrafas térmicas para os gabinetes dos Vereadores. Ofício Circ. nº 019/2014 –
encaminhando encadernação de cópia da Lei nº 826/2013 – do Executivo Municipal.
Pauta da Ordem do Dia: Projeto de Lei Complementar nº 001 e 002/2014 –.
GRANDE EXPEDIENTE: Matérias entregues à Secretaria: Projeto de Resolução.
Uso da Tribuna: 1º Orador: Ver. Anderson. Este após saudar o Plenário, tece
comentário sobre a audiência pública, e diz que o que foi acordado não foi cumprido.
Comenta sobre as péssimas condições das escolas e do posto de saúde. Apresenta
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Requerimento nº 001/2014, que solicita reparos nos telefones públicos e faz as
devidas justificativas, e diz das dificuldades sobre o assunto. Encerra seu
pronunciamento. 2º. Orador: Ver. Kdé, este após saudar o Plenário, apresenta
Requerimento nº 001/2014 fazendo a devidas justificativas e comenta sobre o
mesmo. Quer saber sobre a legalização do terreno onde está sendo construída a
Feira do produtor Rural, para não vir acontecer no futuro o mesmo problema que
acontece com o terreno do presídio. Diz que ficou acertado como líder da oposição o
Ver. Bombom - PMSB e o Vice Líder Ver. Helton, diz saber da responsabilidade
como oposição e que não será um obstáculo e sim para melhoria do nosso
município. Sobre o que foi questionado pelo Ver. Anderson, diz que fica surpreso
com o não cumprimento dos termos de compromisso feito na audiência no 180, e
pede que providências sejam tomadas a esse respeito junto ao Ministério Público
para que o Executivo as cumpra. Agradece e finaliza. 3º Orador: Ver. Junhão, este
após saudar o plenário, apresenta Projeto de Resolução nº 001/2014. Fala das
Comissões Permanentes e que estas têm 24 vagas. Diz que os Vereadores
suplentes não podem fazer parte das comissões e propõe que seja alterado o Art. 44
do Regimento Interno, para que os suplentes de Vereadores possa compor as
comissões, passa a fazer a leitura com as devidas justificativas. Fala do concurso
da SUSAM, diz que resolveu fazer e que o numero de vagas ainda é insuficiente
para suprir as necessidades e faz a leitura das vagas que foram destinadas ao
município. Fala que é necessário que o executivo requeira um maior número de
vagas para o nosso município e faz comparações em vários pontos e diz que as
vagas são menos da metade do que se quer e propõe que esta casa se manifeste
sobre o assunto em numero de vagas. 4º Orador: Ver. Bombom, este após saudar
o plenário apresenta Indicações nºs 001, 002, 003, 004 e 005/2014. Requerimentos
nº 001/2014, faz as leituras com suas devidas justificativas. Tece comentário sobre o
trecho da rua que cita em sua indicação que está muito escura, a do GM-3 está
quase intrafegável. Fala sobre a reunião que lhe deu liderança à oposição, que
como oposição está à disposição da população, e diz que jamais será omisso às
suas ações, pois tem representação perante os cidadãos de Manicoré. Fala que
todo projeto que chegar até ele, vai dar seu Parecer em favor dos melhoramentos ao
nosso município. Conclui dizendo que deixa seu gabinete de portas abertas, para o
diálogo e a todas as questões pertinentes à sociedade manicoreense. 5º Orador:
Ver. Roberval, este após saudar o Plenário, apresenta Requerimento de nº
003/2014. Comenta a aquisição de terras do município, quer saber como foi
adquirido o terreno e de que forma está sendo legalizado e comenta o que o Ver.
Kdé fez em seu pronunciamento. Diz que já pediu providências a respeito dessas
legalizações. Fala sobre sua Indicação a SEMED e ao Executivo, com o novo plano
de cargos e carreiras dos Professores e diz que a lei não está sendo executado, que
o executivo cumpra a lei, no que diz respeito ao pagamento estabelecido. Fala de
uma reportagem, que abriu uma cratera na BR 230. Fala que o Ministério Público
condenou o Governo Federal a pagar indenização aos indígenas pela construção da
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estrada em suas terras e lamenta a situação. Agradece e finaliza. 6º. Orador: Ver.
Miro Gomes, este após saudar o plenário, deixa claro a sua satisfação em participar
das comissões. Quanto ao Manifesto sobre as vagas na área da saúde, concorda e
que não sabe por que Borba e outros municípios são mais contemplados. Fala a
respeito do espancamento da senhora e que foi se inteirar sobre e o assunto e que
esta fez corpo de delito onde se registrou agressões leves e ela retornou após seis
dias com uma nova agressão, e dessa vez grave. O Promotor mandou-a fazer
novamente corpo de delito e diz que as providências já estão sendo tomadas,
inclusive já está sendo tomados depoimentos dos envolvidos. Apresenta
Requerimento nº. 001/2014, faz a leitura e encerra seu pronunciamento. Matérias a
serem votadas no Grande Expediente: Requerimento nº 001 e 00../2014, autoria –
Vereador Anderson. Requerimento nº 001/2014 – Vereador Kdé. Esta sendo
encaminhado às comissões o Projeto de Resolução nº 001/2014 – Revisão a Lei
Orgânica e Regimento interno - Mesa Diretora, Resolução 002/2014 – Revisão geral
da nomenclatura das ruas – Mesa Diretora. Resolução nº 003/2014, altera o Art. 44
da Resolução Legislativa nº 003/2012 – Vereador Junhão Indicação nº 001/2014 –
Vereador Denilto, Indicação nº 002/2014 – Vereador Denilto, Indicação nº 003/2014
– Vereador Denilto incluir o bairro de dão Sebastião. Indicação nº 004/2014 Vereador Denilto, Requerimento nº 001/2014 – Parabenização - Vereador Denilto.
Indicação nº 001/2014 – Vereador Roberval, Requerimento nº 003/2014 – Vereador
Roberval. Requerimento nº 001/2014 – Vereador Miro Gomes. Requerimento nº
004/2014 – Vereador Sabá Medeiros. Requerimento nº 005/2014 - Vereador Sabá
Medeiros. Todas as proposições foram aprovadas. Será inserido a pedido a
colocação do Projeto nº 008/2014, para Pauta da Ordem do Dia – Executivo
Municipal. ORDEM DO DIA. 1ª Parte: Foram colocados para apreciação e votação
as matérias em pauta, Projeto de Lei Complementar nº 001/2013 – Vereador
Roberval Neves, juntamente com os Pareceres da 1ª e 2ª comissão é pela
aprovação – apenas trocando a palavra abono natalino por 13º. Projeto
Complementar nº 002/2013 – Vereador Roberval, juntamente com os Pareceres da
1ª e 2ª comissão é pela aprovação do Projeto na Integra por unanimidade. Projeto
de Lei nº 008/2014 – Executivo Municipal –Terreno para construção do Presídio, foi
dado Parecer Verbal da 1ª e 2ª Comissão pela aprovação do Projeto na Integra por
unanimidade. 2ª Parte: Foram todos Aprovados. CONSIDERAÇÕES FINAIS: não
houve. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente da Mesa Diretora da
Câmara, Vereador Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros deu por encerrada a
presente Sessão e convidou os senhores Vereadores para a próxima Sessão
Ordinária no horário regimental. Eu Markson Machado Barbosa, secretário da Mesa
Diretora lavrei a presente Ata. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Manicoré,
Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares Duarte, em 17 de fevereiro de 2014.
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