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ATA DA 68ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 08 (oito) dia do mês de Novembro 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. 1º Secretario: Helton Rodrigues Paes Neves fez a chamada dos
Senhores Vereadores, estando presente apenas o Vereador: Manuel Sebastião
Pimentel de Medeiros Ás 08:15 foi feita a 2ª chamada dos Senhores vereadores,
presentes, o Exmo. Sr. Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves,1º Secretario:
Helton Rodrigues Paes, 2º Secretario: Denilto Silva dos Santos e demais
Vereadores: Emir Pedraça de França, Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior, Manuel
Sebastião Pimentel de Medeiros, Markson Machado Barbosa, Luzinei dos Santos
Delgado, Wellington Yuri Lelo Reis e Zulândio Evaristo da Cunha Galdino. Com
suas faltas justificadas: Anderson Ferreira de Oliveira, Edson Minoro Tsugawa e
Michel Davi 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: Não houve. Expediente: Recebidos e
expedidos. Recebidos: Não houve. Expedidos. Of. nº 297 e298/2016-GP. Pauta
da Ordem do Dia: Não houve. Matérias entregue a secretaria: Não houve.
Grande Expediente: Foram inscritos os vereadores: Yuri Reis, Junhao, Sabá
Medeiros e Luzinei Delgado: Uso da palavra; 1º Orador: Wellington Yuri Lelo Reis
cumprimenta o Sr. presidente, colegas vereadores e todo público presente; diz que
os políticos vão ter que observa as situações importantes para o Município
Brasileiro, uma das situações do Governo Federal; diz que o Município de Manicoré
deu um especifico de um milhão de reais, nessa primeira parte da repatriação e isso
vai ser anualmente; diz que isso são medidas importantes, por que os próximos
gestores vão se planejar em cima dos recurso que vão vim da repatriação, outra
medida importante a nível de Estado o orçamento impositivo aprovado pela Câmara
de Deputados, em que os Deputados Estaduais vão ter em seu orçamento 5 milhão
de reais para que seja feita emenda parlamentares para os Municípios do Estado do
Amazonas; diz que temos que esta atentos, a questão da reforma política, o término
das ligações partidárias, que é uma das medidas que podem influenciar na questão
política e das barreiras dos partidos menores; diz que temos que avaliar a questão
importante para o Município, era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. 2º
Orador: Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior cumprimenta o Sr. presidente, colegas
vereadores e todo público presente; Justifica a ausência do Ver. Anderson Ferreira,
que legalmente esta acompanhando o pré-natal de sua esposa; Apresenta
requerimento nº 019/2016 de sua autoria; assunto: Requer da Prefeitura Municipal,
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que tome providencias sobre a questão do lixo em Santo Antonio do Matupi, e passa
a fazer suas justificativas; Apresenta requerimento nº 020/2016 de sua autoria;
assunto: Requer da Prefeitura Municipal, que tome a frente das ações para
combater o avanço dos casos de malaria no Distrito de Matupi, e passa a fazer suas
justificativas; Fala sobre a consulta pública da RDS, Manicoré que vai ser realizada
amanhã, diz que já foi discutido muito sobre essa e outras reservas, o Município de
Manicoré conta com 52% tomadas por áreas preservadas, diz que se coloca contra
esse tipo de reserva; diz que foi a Brasília se movimentar contra aquela reserva, que
foram criadas de maneira equivocada, por que a bancada tinha votado contra o
impedimento da Presidenta Dilma e ela no ato derradeiro criou duas reservas no Sul
do nosso Estado; diz que temos que refletir muito sobre esse ponto, diz que se
acreditarmos realmente, que a idéia é a, que melhor se aplica, deveremos criar e
transformar toda a área do Município em reserva, já que é tão bom assim, mas tem
pessoas que não querem isso; diz que é interessante o Poder Legislativo se
manifestar se é contra ou a favor dessa reserva, espera que o entendimento possa
ser feito, para não haver de certa forma de ambas as partes, violência nas palavras,
pois o que tem de haver é o convencimento; diz que esteve conversando com o
Deputado Platine que assumiu o INCRA aqui na região, e eles querem retomar esse
modelo, mas deixou claro a ele o que tinha acontecido e deu sua opinião, sobre o
que falta para as coisas e ainda é possível recuperar aquele modelo, mas tem que
haver uma gestão muito transparente e justa; era o que tinha para o momento,
agradece e finaliza. Questão de ordem ver. Uca Galdino justifica a ausência do
ver. Edson Minoro. 3º Orador: Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros
cumprimento o Sr. presidente colegas vereadores e todo público presente; diz que
ontem ouvindo atentamente as palavras do nosso presidente, diz que para não ser
injusto com as pessoas, é importante saber as pessoas que tenham mérito pela
inauguração da sede do INSS Manicoré, diz que poderia ser qualquer um que
trouxesse estava bom, por que quantas e quantas vezes as pessoas tem nos
procurado para pedir passagens, que tem, que ir a Manaus para fazer o processo de
aposentadoria e outros, e muitas vezes você fica sem ajudar as pessoas, diz que no
seu ponto de vista a construção da sede do INSS e a inauguração foi de muito valor,
não importa quem trousse ou quem inaugurou, mas o importante é que temos hoje e
vai ficar para o resto de nossas vidas essa sede do INSS, que espera que funcione a
partir de agora; diz que verificou alguns documentos e que a sede do INSS, antes do
dia 02 de setembro de 2009, já estava prevista em vim para Manicoré já aprovada
no plano de expansão da Previdência de La pra Ca muitas as pessoas que nos
ajudarão para vim esta sede, como Deputado Silas Câmaras, Rebeca Garcia
Deputada Federal, o que era na época, Atual Prefeito, Emir Pedraça e outros, são
documentos que comprovam que pessoas participaram desse empreendimento em
nosso Município; Em aparte ver. Junhão diz que esse processo vem desde o
Governo Emerson inclusive o Deputado Atila muito se empenhou por isso, diz que o
bom de tudo isso é que estamos com uma agência, que espera que funcione e
resolva o problema de quem procure, diz que houve um empenho de todos, que o
espírito público esteve acima das questões políticas naquele momento e por isso
que estamos com a agência presente; Orador agradece o aparte e incorpora seu
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pronunciamento; diz que já foi do partido PV, diz que é a favor da preservação, diz
que hoje parece que as autoridades do Brasil estão recebendo ordem de
autoridades das grandes nações, relata que esse povo não foi consultado sobre
essa reserva; diz que não podemos aceitar o que querem fazer com o Município de
Manicoré, temos que se levantar contra isso; fala sobre o mapa que chegou em
nossas mãos, que mostra como esta a questão das reservas; Em parte ver. Junhão
que passa a ler o referido mapa, diz que isso é realmente uma área gigante que
precisamos discutir muito sobre isso; Orador agradece o aparte e incorpora seu
pronunciamento, diz que da mesma forma que o ver. Junhão é contrario, também é
contrario da forma que esta sendo feita; Em aparte Ver. Roberval Neves diz que
esse mapa mostra já algumas áreas solicitadas em Manicoré e mostra que no Rio
Manicoré tem apenas só 4 títulos definitivos, pois a décadas essas pessoas que ali
vivem na tiveram o apoio, do Poder Público para regularizar suas terras, diz que hoje
essas terras do Rio Manicoré estão vulneráveis, diz que a criação da RDS Manicoré
fizemos uma reunião explicando como iria funcionar e chegou- se a uma conclusão
de fazermos uma audiência pública no Rio Manicoré no Barro Alto, com a presença
da Secretaria do Estado de Meio Ambiente, e ai foi aprovada a criação da RDS do
Rio Manicoré, já em 2009 para 2010 e toda essa documentação esta de posse das
lideranças do Rio Manicoré, diz que essa discussão já existe há dez anos, inclusive
foi feito um estudo da floresta na área do entorno, e esse mapa esse de estudo que
foi feito em todas essas áreas, diz que respeitando a opinião das pessoas que são
contraria a criação da reserva, apoiou a criação de reserva, que não é de
desenvolvimento sustentável, mas sim uma reserva de proteção integral, aquela do
180 deu apoio foi contra, não somente assinou, como também presidente da
Câmara apoiou os dois vereadores que foram representar esta Casa em Brasília na
discussão com as Comissões, mas no Rio Manicoré é a favor da RDS e não
esconde de ninguém; diz que, o que queremos é que esse povo do Rio Manicoré
possam ter as terras para seu usufruto, sua tradição e cultura respeitada; orador
agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento, diz que acredita, que a cultura
do Rio Manicoré ela vai ser mantida, mesmo sem ter reserva, por que uma delas é a
festa do Açaí, Mel, Pato, Jatuarana e outros; diz que o que lhe causa espanto é criar
desta forma essa reserva, mas será que o povo do Rio Manicoré quer que cria a
reserva? E o povo do entorno não tem o direito de participar? Em aparte Ver. Uca
Galdino diz que desde inicio da criação da reserva se colocou ao contrario, diz que
é contrario como disse o Ver. Junhão pelos exemplos que temos de reserva não são
bons, sita como exemplo a reserva do Capanhã Grande, e outra condição é esse
questão do mapa, que fala uma coisa e no conhecimento das pessoas são outros,
diz que devemos esclarecer para o povo essa situação; orador agradece o aparte e
incorpora seu pronunciamento, dizendo que é a favor da preservação, mas é
contrario a criação dessa reserva, principalmente da forma que esta sendo feito pela
SEMA, no Município de Manicoré, agradece e finaliza. 4º Orador: Luzinei dos
Santos Delgado cumprimenta o Sr. Presidente, vereadores, todo público presente,
os acadêmicos de curso técnico de meio Ambiente sobre a coordenação da
Professora Talita; diz que os alunos estão nos convidando para uma palestra que
acontecera nesta data dia 08 de Novembro as 19: 00 horas na quadra Marta
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Ferreira, que La serão elaborado temas como queimadas, água para consumo e
resíduo sólidos; fala sobre a questão da reserva da RDS,diz que na forma que foi
criado a reserva, sem consulta pública, é contrario a criação da mesma; Apresenta
Requerimento nº 006/2016 de sua autoria; assunto: Requer o envio de voto de
congratulação ao Dr. Brooklin Passos o mais novo advogado do Brasil OAB, e passa
a fazer suas justificativas; Apresenta Projeto de Lei nº 001 de sua autoria de 08 de
Novembro de 2016, que acrescenta dispositivos as Leis nº 816/2013 de 01 de Abril
de 2013, que instituiu o Programa institucional morar melhor e 809/2013 de 29 de
Abril de 2013, que institui o Programa renda cidadã no Município de Manicoré
estabelecendo normas para suas isenção de acordo com a Lei Federal nº 9.504 de
30 de Setembro de 1997 e da outras providencias, e passa a fazer suas
justificativas; Era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. Matérias a
serem votadas no Grande Expediente: Requerimento nº 006/2016 de autoria do
Ver. Luzinei Delgado; Requerimento nº 019 e 020/2016 de autoria do Ver. Junhão.
Ordem do Dia. Não houve. Considerações Finais: foram inscritos os vereadores:
Junhao, Yuri Reis e Denilto Silva: 1º Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior
cumprimenta a todos, diz que voltando o tema da reserva, ler uma matéria que saiu
sobre a mesma, diz que as questões que foi colocada no Barro Alto e Esperança,
que esta havendo um compromisso da divulgação antecipada aos moradores
daquela região uma semana antes da realização, mas será que todo mundo sabe
que vai haver uma consulta pública amanhã na Terra Preta? Será que todos sabem
que quem vai patrocinar é a Secretaria de Meio Ambiente? Diz que tem que se
investigar se tudo esta correto, diz que discordo com o ver. Sabá Medeiros quando
fala que é ao contrario da forma que esta sendo criado a reserva, mas a forma agora
é que esta sendo correta, por que estão ouvindo a população e, é nessa hora da
consulta,que vemos que a população vai dizer não a essa reserva; diz que é preciso
mais discussão e mais entendimento sobre essa questão, agradece e finaliza. 2º
Wellington Yuri Lelo Reis cumprimenta a todos, diz que a criação de reserva ou
qualquer decisão de envolvimento importante para a população de Manicoré, não
pode ser tratado com revanchismo, não podemos pensar apenas na questão da
fauna e da flora, mas sim nas pessoas que La reside, diz que a consulta pública
para isso é fundamental, por que essa reserva não se trata somente do Rio
Manicoré, tem áreas que podem também ser atingidas, era o que tinha para o
momento, agradece e finaliza. 3º Denilto Silva dos Santos cumprimenta a todos, diz
que enfatizando o tema Rebiu e a RDS do Rio Manicoré, diz que a respeito da Rebiu
esta Casa já se manifestou contrario, diz que como líder da bancada de oposição,
também se manifestou contrario, a criação no Distrito de Matupi, diz que não
podemos aceitar essa forma, pois o 180 é um setor produtivo, não podemos deixar
isolado um pedaço de Manicoré, diz que a Ex-presidenta Dilma tomou uma decisão
isolada, a qual no decorrer até 31 de Dezembro, o qual seu mandato ira, iremos
trabalhar da mesma forma de ouvir a população e compreender o povo que convive
no local e de forma sensata, terá sua decisão; espera que seja uma discussão
pública, sem intermédio de Prefeito e vereador, mas sim da população daquela área;
era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. Não havendo mais nada a
tratar, o senhor Presidente da Mesa Diretora da Câmara, deu por encerrado a
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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 08 de Novembro de 2016.
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