ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA
1º PERÍODO – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: MANUEL SEBASTIÃO PIMENTEL DE MEDEIROS
Aos 13 dias do mês de maio de dois mil e quatorze. 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 08h00min, foi feita a
chamada dos senhores Vereadores, presentes Presidente: Manuel Sebastião
Pimentel de Medeiros (Sabá Medeiros), 1º Vice-Presidente: Zulândio Evaristo da
Cunha Galdino (Uca Galdino), 2º Vice-Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves,
1º Secretário: Markson Machado Barbosa, 2º Secretário: Luzinei dos Santos
Delgado e demais Vereadores: Denilto Silva dos Santos (Bombom), Emir Pedraça
de França (Kdé), Helton Rodrigues Paes, Mário Ruy Lacerda de Freitas Júnior
(Junhão), Eldamiro das Neves Gomes (Miro Gomes) e Nara Nídia Bentes da Silva.
Com suas faltas justificadas: Anderson Ferreira de Oliveira (Burrim) e Michael David
Pinto Breves. 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 25ª Sessão Ordinária,
aprovada sem adendos. Expedientes: Recebidos e Expedidos. Recebidos: Não
houve. Expedidos: Ofício nº 224/2014 – GP, ao Ilmo. Sr. Kennedy Machado Duarte
– SEMAD, encaminhando Requerimento nº 008/2014-GVRN. Ofício nº 223/2014 –
GP, ao Exmo. Sr. Marcelo Martins Salles – Promotor de Justiça/Manicoré,
encaminhando Requerimento e Indicação. Ofício nº 222/2014 – GP, à Ilma. Srª Drª
Laiane Tammy Abati – Defensora Pública/Manicoré, encaminhando Requerimento e
Indicação. Ofício nº 221/2014 – GP, ao Exmo. Sr. Jeferson Galvão de Melo – Juiz de
Direito/Manicoré, encaminhando Requerimento e Indicação. Ofício nº 220/2014 –
GP, ao Exmo. Sr. Prefeito Lúcio Flávio do Rosário, encaminhando Requerimento e
Indicação. Ofício Circular nº 075/2014 – GP, às Associações, Sindicatos,
Cooperativas e Colônias, encaminhando Indicação e Requerimento. Matérias
Tramitando nas Comissões e Outros: Projeto de Lei nº 004/2014, que dispõe
sobre a nomenclatura do Ginásio Poliesportivo da Comunidade de Nazaré – Distrito
de Capanãzinho – de autoria do Ver. Uca Galdino – tramitando na 1ª Comissão
(11/02/2014). Projeto de Lei nº 015/2014, de 24 de abril de 2014 – que autoriza o
Poder Executivo Municipal a doar um lote de terras, localizado na Avenida José
Cleto de Oliveira para a Secretaria de Estado e Qualidade de Ensino – SEDUC/AM,
onde será construído o Centro de Educação de Tempo Integral - CETI. Matéria para
pauta da Ordem do Dia: Não houve. Vereadores inscritos para o Grande
Expediente: Junhão e Roberval Neves. GRANDE EXPEDIENTE: Matérias
entregues à Secretaria: Não houve. Uso da Tribuna: 1º Orador: Ver. Junhão. Já
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co, a palavra, cumprimenta a todos os presentes. Apresenta Requerimento nº
011/2014 – GVJ, que requer o envio de Moção de Parabenização a todos os
enfermeiros e enfermeiras que atuam no Município de Manicoré pela passagem da
data que comemora o seu dia (12 de maio). Apresenta, também, Requerimento nº
012/2014 – GVJ, que requer o envio de Moção de Parabenização aos Assistentes
Sociais que atuam no Município de Manicoré pela data que comemora o seu dia (15
de maio). Agradece e finaliza. 2º Orador: Ver. Roberval Neves. Já com a palavra,
agradece a Deus por mais este dia de exercício de sua função e cumprimenta a
todos. Fala da área de proteção ambiental localizada no Igarapé da Ribeira. Com
isso, diz que a Prefeitura Municipal de Manicoré através da SEMINFRA, extraiu
argila de forma ilegal daquela área que é protegida. Diz que tem registros filmados
da ação ilegal. E fala que a Prefeitura e outras pessoas, também descartam
resíduos sólidos e entulhos na área protegida supracita. Diz que solicitou
informações sobre a licitação de empresas que estão atuando, para comprovar a
legalidade das mesmas. Fala que a Prefeitura apenas respondeu que as empresas
estão regulares, no entanto não forneceu nenhuma comprovação. Faz novamente a
solicitação dessas informações. Aparte. Ver. Junhão. Fala que também registrou a
situação em que se encontra o Igarapé da Ribeira, e pede que sejam tomadas
providências em relação à Secretaria de Infraestrutura e de Meio Ambiente. Fala da
ausência do Promotor público em Manicoré. Registra que a propositura que fez
pedindo informações de como está sendo empregado o dinheiro público de
Manicoré não foi respondida. O orador agradece o aparte e incorpora ao seu
pronunciamento, e diz que não é somente a Prefeitura que descarta lixo no Igarapé
da Ribeira, no entanto, a mesma dá mau exemplo à população. Aparte. Ver. Kdé.
Fala que os professores ainda não receberam o reajuste salarial como foi requerido
em sua propositura. Cita outros casos que não foram atendidos. Diz que o que falta
é a Prefeitura ser multada para cumprir a Lei. O orador tece comentários a respeito e
diz que espera que o Ministério Público possa resolver alguns desses problemas e
que os administradores públicos tenham mais responsabilidade com a integridade
do município. Agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande
Expediente: Requerimento nº 011/2014 – GVJ. Requerimento nº 012/2014 – GVJ.
Requerimento nº 011/2014 – GVD, que requer informações a respeito dos cheques
que foram enviados aos ribeirinhos. O Ver. Roberval Neves diz que já foi solicitada a
listagem das famílias que receberam os cheques. Todas as proposições foram
aprovadas. O Presidente fala que os requerimentos do Ver. Roberval e Junhão
serão reencaminhados à Prefeitura. ORDEM DO DIA. Não houve. Vereadores
inscritos para as considerações finais: Não houve. O Presidente fala de sua
preocupação com a situação geral do Brasil e comenta sobre reportagem em que viu
pessoas sendo internadas no corredor do hospital, no Rio de Janeiro. Fala que não
vê em Manicoré as pessoas internadas no corredor do hospital e dá graças a Deus
pela situação não está como na reportagem, no entanto há muito que melhorar. Fala
que o trabalho feito no Porto não foi realizado apenas porque um vereador requereu,
pois o Prefeito poderia não atender. No entanto, a Prefeitura fez um ótimo trabalho
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no Porto. Questão de Ordem: Ver. Miro Gomes. Informa que o Delegado Mateus já
tomou posse e em breve estará nesta Casa para expor suas metas de trabalho.
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 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 13 de maio
de 2014.
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