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ATA DA SESSÃO SOLENE DE REARBERTURA DOS TRABALHOS
LEGISLATIVOS /BIÊNIO 2015-2016

Aos 02 dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze (02.02.2015), nesta Cidade de Manicoré, Estado
do Amazonas, no Prédio do Poder Legislativo Municipal Governador José Lindoso, na Sala das
Sessões Plenário Vereador Professor Emanuel Colares Duarte, sito a Avenida Santos Dumont, n° 633,
Bairro de Auxiliadora, às 09:00 horas, presentes os vereadores Roberval Edgar Medeiros Neves,
Michel David Pinto Breves, Helton Rodrigues Paes, Denilto Silva dos Santos,Emir Pedraça de
França, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, Zulândio Evaristo da Cunha Galdino,Edson
Minoro Tsugawa, Eldamiro das Neves Gomes e Markson Machado Barbosa. Autoridades
constituídas do Estado, do Município e o povo em geral, que invocando nome de Deus, e de acordo
com que dispõe o Art. 13, parágrafo 2º, da Lei Orgânica do Município de Manicoré e Arts. 9º,
Parágrafo 1º e 2º, 140, Parágrafo 1º e 2º, e 141, Parágrafo Único, do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Manicoré, declara aberta a presente Sessão Solene de Inauguração da Sessão
Legislativa/2015, da Legislatura 2013/2016. Em seguida faz a composição da mesa com o Sr. Paulo
Sergio Machado Barbosa, Vice-Prefeito representando o Executivo Municipal, Sr Guaracy- Gerente do
Banco do Brasil. Em seguida pede para todos ficar de pé para ouvir o Hino Nacional Brasileiro e o
Hino do Município de Manicoré. Logo após franquia a palavra ao Sr. Paulo Sergio Machado Barbosa,
para explanar a MENSAGEM do Poder Executivo aos representantes do povo com assento nesta
Casa. Paulo Sergio Machado Barbosa, saúda nominalmente a todos os vereadores, secretários
municipais, gerente do banco do Brasil e representantes de órgãos estaduais, e passa a fazer
explanação das ações executadas no ano de 2014, descrevendo os principais avanços que tiveram e
as dificuldades que enfrentaram e destaca os saldos positivos que alcançaram para este
Município.Em seguida relata as ações realizadas em 2014 conforme a secretarias e autarquias do
município: No Sistema Autônomo de Água, tem conseguido executar melhorias e expansão da rede
de abastecimento em toda a cidade. Diz que há aproximadamente 90% da área urbana atendida pelo
sistema, ressaltar, que as dificuldades existentes, como falhas no fornecimento de água, tem sua
causa primária nas interrupções do fornecimento de energia, com a consequente queima das
bombas elétricas. Diz que esta sendo concluído a construção de 3 caixas d’água (no Andaraí, Santo
Antonio/Rosário e Mazarello II), com capacidade de 100 mil litros/cada, com poços perfurados, que
aumentarão a capacidade de vazão e abastecimento na zona urbana;Secretaria de Governo, esta
ligada ao gabinete do prefeito e sob seu comando, tem sido estratégica na articulação das secretarias
e departamentos da Prefeitura e do Município com as instituições dos governos do Estado e Federal;
Emprego e Renda, fala que as obras e as ações desempenhadas diretamente ou por convênios, tem
gerado emprego, renda e ocupação; tem permitido a formação de mão-de-obra local e a geração e
circulação de renda dentro do município. Muitas pessoas tem conquistado seu primeiro emprego,
outras têm desempenhado a sua profissão, e outras, ainda, têm aprendido uma nova profissão;
Habitação, fala que foi acessado o PNHR e PNHU do governo federal, através da Caixa Econômica
Federal, com vistas a construção de, aproximadamente, 600 unidades distribuídas nas comunidades
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Igarapezinho, Santa Rita, Ramal Brasil, Nova Jerursalém, Democracia, Vista Alegre, Jatuarana, Santa
Eva, Terra Preta, Atininga, Capananzinho e Barro Alto, destaca que já foram entregues algumas
dezenas de casas, outras estão em construção e com parte do material já disponibilizado para
construção; estamos concluído a construção de 42 unidades, próximo à UEA; Meio Ambiente, a
Secretaria do Meio Ambiente tem combatido as queimadas, os desmatamentos e outras formas de
degradação do ambiente. Em outra frente de atuação, tem expedido licenças e laudos técnicos para
a criação de peixes e alevinos, tanto em tanque escavado, quanto em tanque-rede, sendo essa uma
atividade em franca expansão em Manicoré. Tem ajudado na regularização fundiária, com as
parcerias estabelecidas com o ITEAM e a SPU, na entrega de Títulos Provisórios e Termos de
Ocupação e Uso Sustentável da terra, o que dá aos produtores tranquilidade e condições para
acessarem as linhas de crédito bancário; Produção e Abastecimento, Possui cadastro ativo de mais
de 09 mil produtores, os quais são assistidos com orientação, assistência técnica, assessoria para
acesso às linhas de crédito, e outros serviços. Ano passado, esta secretaria executou distribuição de
aproximadamente 16 toneladas de sementes de melancia, milho, arroz, hortaliças, implementos
agrícolas, como debulhadores de milho. Prestou, através da Ceplac, assistência técnica sistemática a
120 produtores financiados pelo Pronaf. Esta parceria também possibilitou a aquisição de um barco
para auxiliar nas atividades de ATER. E, em parceria com a Hands, desenvolveu projetos SAF’s com 50
produtores rurais. Fala da histórica cheia do Rio Madeira no ano de 2014, cujo fenômeno destruiu a
totalidade das plantações ribeirinhas, pois Isso impôs gastos elevados ao município, que teve que
auxiliar com ações humanitárias. Diz que a Secretaria tem atuado junto aos produtores rurais,
implementando 209 hectares de terras mecanizadas. Com a parceria junto aos órgãos do governo do
Estado (SEPROR E IDAM), foi adquirido uma balsa motorizada para transporte de produtos agrícolas
e 90 mil alevinos, que foram repassados aos piscicultores de Manicoré. Ressaltamos a conquista da
Feira do Produtor, para venda de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, e da Matrizeira,
para produção e fornecimento de pintos aos agricultores, Com a aquisição do Trator de Esteira,
Trator agrícola de Pneus com grade, Caminhão e Caminhão-Baú e Balsa de 80 Ton, a Secretaria está
com estrutura básica para continuar dando suporte aos produtores rurais deste município. A
Secretaria de Finanças tem auxiliado o Executivo Municipal no cumprimento das obrigações
contraídas e os compromissos assumidos, bem como no planejamento financeiro e orçamentário
para a realização das políticas públicas em todas as áreas de atuação da Prefeitura; secretaria de
Administração, é estratégica para o fortalecimento do elo de todos os servidores da Prefeitura,
efetivos, contratados e comissionados, para a publicação, legalidade e transparência dos Atos da
Administração, na elaboração e encaminhamento dos projetos do Executivo para o Legislativo e para
os governos Estadual e Federal; Esporte e Lazer,destaca os campeonatos: Os Jogos dos Bairros JOBAM, o Campeonato de Seleções Rurais, o Campeonato Manicoreense de Futebol, o futebol de
areia (Bech soccer), vôlei de quadra e de areia, os Jogos Estudantis - JOEM, dentre outros,
contribuem para o crescimento da prática dos esportes saudáveis, permitem interação e
sociabilização de pessoas, famílias, atletas e comunidades e valorizam a formação do atleta cidadão.
Destaca ainda as obras já concluídas e as que estão em andamento, das quadras de esporte, ginásio
poliesportivo e campos de areia que esta sendo realizado pelo Executivo, fala que foi adquirido 06
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kits de academias populares, que serão instaladas em pontos espalhados em nossa cidade; A
Assistência Social tem sido prioridade pelo Executivo, realizando atendimento às famílias carentes,
assessorando as mesmas no acesso aos programas disponibilizados pelos governos Estadual e
Federal, além de incluí-las nas políticas públicas de promoção e assistência social. Dentre os
programas que mais se destacam, podemos citar o Bolsa Família, o Programa Minha Casa Minha
Vida, o Morar Melhor. O Projeto Viver Melhor do governo do Estado, a aquisição de uma Lancha de
Assistência Social do MDS e SEAS vem contribuir para a logística da equipe multidisciplinar, nas
buscas ativas e para as ações da Proteção Social Básica, na histórica cheia do Rio Madeira, em 2014, a
Prefeitura diretamente, com toda nossa equipe, prestou assistência humanitária aos ribeirinhos, em
cuja ocasião fizemos entregas de 5.100 cestas básicas, colchões, redes, remédios com atendimento
médico, e outras ações de socorro aos ribeirinhos. Ao longo do ano, prestamos assessoria jurídica,
realizamos mutirões previdenciários e de cidadania auxiliando as pessoas no acesso aos benefícios
previdenciários. Cultura e Turismo, temos investido nas atividades culturais sob as diferentes
manifestações do nosso povo, mesmo aquelas de caráter religioso. O Manifest, o Carnaval, o Festival
Folclórico, os Forrós de Rua, a Festa da Melancia, a Exposição Agropecuária, a Festa da Padroeira, a
Marcha para Jesus, o Dia do Evangelho, as festividades comunitárias urbanas e rurais culturais,
esportivas e religiosas tem recebido total apoio da Prefeitura, por entendermos da importância
desses eventos como riqueza das manifestações do nosso povo, que implicam no fortalecimento do
turismo e como entretenimento e oportunidades de ocupação e de circulação de renda.
Infraestrutura, a Cidade de Manicoré e o Distrito de Santo Antonio do Matupi têm avançado muito
em sua infraestrutura, especialmente a viária. Temos construído mais de 1.300 metros de esgoto
para diminuir alagamentos provocados pelas grandes chuvas. Um grande destaque, damos para a
conquista da assinatura do Convênio, junto ao governo do estado, para asfaltamento da Estrada do
Atininga, a construção da ponte do Igarapé de Santa Luzia e o asfaltamento das vias duplicadas até o
Parque de Exposição, onde faremos calçadas do pedestre e do ciclista. Realizamos melhorias nas
estradas vicinais da região da Democracia. Conquistamos a recuperação, pelo DNIT, da estrada e
pontes da BR 174, que liga com a BR 319. Também, recuperamos as estradas vicinais do
Igarepezinho, Foz do Rio Manicoré, Igarapé Grande, Inajá, Miriti, Sindicato e Monte Santo além de
outras estradas menores. Avançamos consideravelmente na expansão de rede de energia do
Programa Luz para Todos que, apesar de afetado pela cheia do rio madeira, vai beneficiar toda a
região da Democracia até a região do Capananzinho. No quesito geração de energia, o Município
ainda comemora a destinação de mais de 50 grupos geradores novos e recuperados e redes elétricas
para comunidades rurais. Revitalizamos o posteamento e iluminação das estradas do Aeroporto e da
Expomani, dando um aspecto mais moderno nessas vias. Saúde, na área da saúde, temos procurado
fazer um trabalho baseado em dados e informações seguras, que nos possibilitem atacar as
demandas mais prioritárias. Assim agimos desde a compra de medicamentos até os mutirões de
cirurgias realizados.Na rede básica, procuramos dinamizar o atendimento, estruturando as nossas
Unidades com profissionais odontólogos, médicos, enfermeiras, técnicos e ACS’s, inclusive com
visitas domiciliares e mutirões de atendimento em bairros e comunidades rurais. Acessamos o
Programa Mais Médicos do Governo Federal, e somamos isso a contratação de mais médicos e
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profissionais de saúde de níveis técnico e superior para fortalecermos as ações e atendimentos de
saúde da população. As nossas UBS’s possuem equipamentos novos e modernos e os espaços físicos
foram reformados para maior comodidade aos usuários do Sistema. O município comprou 16
ambulanchas 40hp, das quais seis já foram entregues à comunidades ribeirinhas. Adquirimos, com
recursos dos governos Federal, Estadual e Municipal, uma UBS Fluvial, que já está pronta e sendo
equipada, a qual logo estará auxiliando no atendimento às comunidades ribeirinhas. Também,
firmamos convênio com a União para construção, em andamento, de uma UBS no bairro Santo
Antonio e outra, no bairro Santa Luzia, cujas obras estão atrasadas por falhas nos repasses dos
recursos. O município restabeleceu a parceria, que há muito tempo estava paralisada, com a
Universidade do Estado do Amazonas, pelo Programa Estágio Rural. Em parcerias, o município,
através da secretaria de saúde, e o estado, através do hospital, realizaram mutirões de cirurgias
gerais, cirurgias eletivas, cirurgias de cataratas, atendendo a centenas de pessoas, especialmente
aquelas de maior necessidade, com comodidade, e dando saúde e qualidade de vida a elas. Temos
desenvolvido ações conjuntas, e comemoramos o segundo ano do Projeto Nascer em Manicoré, com
mais de 1.500 nascimentos. A parceria entre Semsa e Hospital, oportunizou a aquisição e
inauguração do Mamógrafo, um marco em nosso município. Outra conquista foi a aquisição de um
equipamento semiautomático para realização de exames em nosso laboratório no valor de R$
15.000,00, o referido equipamento é uma proposta inovadora, mas principalmente de aperfeiçoar. A
Instalação e inauguração do RX digital 3D, e da sala de Digitalização da mamografia e do RX digital
3D, que interagindo com o Hospital Francisca Mendes em Manaus, permitem diagnóstico
especializado e de ponta aos usuários manicoreenses. Por fim, a aquisição de um equipamento
semiautomático para realização de exames laboratoriais, no valor de R$ 15.000,00, que se constitui
em uma proposta inovadora, que aperfeiçoou o atendimento, reduzindo tempo de espera, e deu
confiabilidade aos procedimentos realizados.No que se refere às doenças tropicais, a Gerência de
Endemias tem atuado intensivamente no combate a proliferação dos mosquitos vetores da dengue e
da malária, com ações de fumacê, e tratado os casos confirmados de malária. Educação, Avançamos
em novas construções e conclusões de escolas na cidade e na zona rural, dentre elas algumas foram
contempladas com quadra de esporte, como é o caso da Escola Padre Sebastião, no Manicorezinho,
Marta Ferreira, Dr. Edmundo Juarez, a das Comunidades Cachoeirinha e Capananzinho, além da
inauguração da Escola Aristeu da Cunha Virgolino e a Quadra Ademar Teixeira Lopes, construída com
recursos próprios. Além de avançarmos em estrutura física, continuamos apoiando a formação dos
professores que cursam nível superior pelo PARFOR. O município realizou Processo Seletivo para
contratação de professores substitutos para atuarem no lugar daqueles que estavam ocupando o
banco da faculdade, o que impôs um investimento extra da ordem de 600 mil reais aos cofres
municipais. Investimos na formação de gestores e coordenadores das zonas urbana e rural, por meio
de encontros, palestras, cursos, jornadas pedagógicas, Programa Escola da Terra, etc. E tem
promovido a capacitação continuada do seu corpo técnico-pedagógico para auxiliarem gestores e
professores na práxis educacional e no acesso e gerencia dos programas do governo federal. Além
disso, a secretaria adota todas as ferramentas disponibilizadas pelo Sistema Educacional Brasileiro
para medir o desempenho da nossa educação. A equipe pedagógica e os coordenadores orientam,
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acompanham e monitoram as atividades e ações dos professores e gestores da Educação municipal,
com vistas a alcançarmos índices ainda melhores no IDEB. Temos procurado aumentar a oferta de
transporte escolar, por meio de ônibus, lanchas, barcos, canoas-rabeta, ou outro meio, para
garantirmos acesso do aluno na escola, nas zonas urbanas, suburbanas e rural, na sede e no Matupi.
A merenda escolar também tem sido fornecida parte, com os recursos recebidos, parte, com
recursos próprios, como é o caso do transporte escolar, com o qual o município complementa com
mais de 50% do seu custo. Conseguimos aumentar a oferta de vagas e diminuir a evasão escolar
construindo novas escolas, e reformando e ampliando as existentes. Continuamos apoiando os
professores a cursarem uma faculdade. São mais de 300 professores cursando nível superior. A
prefeitura também investe na formação de 130 filhos de Manicoré, que tiveram de estudar em
universidade lá fora, auxiliando com R$300,00 nas despesas de sua formação. As METAS PARA
EXERCÍCIO 2015, Sr. Presidente, Srs. Vereadores e público presente, Compõe o nosso planejamento
para 2015, construir a Casa da Gestante, com salas de preparo, parto e enfermarias; implantar o
Programa Leite do Meu Filho, intensificar as ações do Programa Nascer em Manicoré, que assegura
a expedição do registro de nascimento do bebê, e acompanhamento do mesmo no primeiro ano de
vida. De acordo com o parágrafo 2º, do Art. 9º do Regimento Interno da casa, o Sr. presidente
fraquia a palavra a todos os vereadores pelo tempo de 5m, inscrito apenas os vereadores Saba
Medeiros e Denilto Silva dos Santos. 1º Orador Ver. Sabá Medeiros. Saúda a todos os presentes, faz
uma reprise dos últimos dois anos de sua gestão no comando deste poder, procurou colaborar com o
Município de Manicoré. Agradece os vereadores de situação e de modo geral a todos os vereadores.
Diz que deu um tratamento igualitário a todos os vereadores. Diz que o Município de Manicoré e um
dos maiores produtores agrícola do Estado do Amazonas, diz que espera que no futuro o Município
possa estar entre os primeiros e o segundo do Estado. Diz que há trabalho a ser feito, cita como
exemplo a enchente que se aproxima e a invasão das terras da aeronáutica que a Câmara precisa se
envolver para ajudar a resolver os problemas. Finaliza agradecendo seus colegas vereadores pela
escolha de representa-lo nesta sessão, deixa mensagem de sucesso a nova mesa da Casa. 2º Orador
Ver. Denilto Silva dos Santos, saúda a todos os presentes, ressalta o respeito para com os colegas
vereadores. Diz que como relator da 2ª Comissão permanente deu parecer favorável aos 24 Projetos
de Lei oriundo do executivo. Finaliza dizendo que vai atuar da mesma forma e que seu gabinete esta
a disposição do executivo para o dialogo em beneficio da população.Em seguida o Sr. Presidente
convida o segundo Vice Presidente Ver. Michel David Pinto Breves para assumir os trabalhos e pede a
palavra. 3º Orador Roberval Neves, saúda a todos os presentes, justifica que não enviou convite aos
Secretários Municipais, pois a seu entender cabe ao chefe do executivo fazer os convites.
Cumprimenta o Gerente do Banco do Brasil. Agradece os vereadores diz que foi feito mudança na Lei
Orgânica com a extinção do voto secreto. Diz que a Câmara foi além do Congresso Nacional que lá o
voto é publico em duas situações: Cassação de mandato de Deputados e Senadores e o Veto.
Agradece os sete votos que recebeu dos colegas vereadores que tornou-o presidente da Câmara.
Fala que a Câmara necessita de internet eficiente, diz que ira realizar processo licitatório para
contratação de serviço de internet. Diz que já foi construído site oficial da Câmara em parceria com a
interlegis. Diz que vai inserir no portal da transparência todos os atos do legislativo. Fala que o
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auditório não esta 100% concluído falta apenas cadeiras e ar condicionado que será doado pela
prefeitura. Diz que ira adquirir um grupo gerador próprio, melhorar o abastecimento de água com a
capacidade de atender no verão, ira adquirir voadeira para a visita dos vereadores as comunidades
rurais. Neste mês ira apresentar Projeto de Lei para reajustar os salários dos servidores. Fala que ira
legalizar as licenças dos servidores. Diz que houve invasão das terras da aeronáutica por que a
população esta necessitando de um lote para construir sua moradia, fala que tem família que paga
aluguel com os recursos do programa Bolsa família, pois até hoje as pessoas não receberam as casas
do Programa MCMV. Diz que fez emenda ao orçamento no valor de R$200.000,00 para TFD. Fala que
o governo não pode usar artifícios enganosos para enganar a população diz que existe a ouvidoria da
Câmara e comissão de defesa do consumidor a disposição da população. Agradece a presença de
todos e encerra seu pronunciamento. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente declara
encerrada a presente sessão e convida os senhores Vereadores, para a sessão Ordinária de amanhã
no horário regimental. Eu Helton Rodrigues Paes, secretário da Mesa Diretora lavrei a presente Ata.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Manicoré, Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares Duarte, em
02 de Fevereiro de 2015.

_______________________________

_______________________________

Ver. Roberval Edgar Medeiros Neves
Presidente da Câmara Municipal de Manicoré

Ver. Michel David Pinto Breves
2º Vice Presidente

_______________________________

_______________________________

Ver. Helton Rodrigues Paes
1º Secretario

Ver. Denilto Silva dos Santos
2º Secretario

_______________________________

_______________________________

Ver. Emir Pedraça de França
Vereador

Ver. Manuel Sebastião P. de Medeiro
Vereador

_______________________________

_______________________________

Ver. Wellington Yuri Lelo Reis
Vereador

Ver. Zulandio Evaristo da Cunha Galdino

__________________________
Ver. Markson Machado Barbosa
Vereador
CONVIDADOS

_______________________________

_______________________________

Lucio Flavio do Rosário
Prefeito Municipal

Paulo Sergio Machado Barbosa
Vice Prefeito Municipal
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_______________________________

_______________________________

Nara Nidia Bentes da Silva
Suplente de Vereador

Eldamiro das Neves Gomes
Suplente de Vereador

_______________________________

_______________________________

João Batista
Pastor da Igreja Assembleia de Deus

Viviane Neuta de Carvalho
Presidente do Sindicato das Trabalhadoras e
Trabalhadores Rurais de Manicoré

_____________________________________
Edson Soares dos Reis
Presidente do Conselho Tutela

Trav. Santos Dumont, nº 633 – Bairro: Auxiliadora – Fone/Fax: 385-1440/1515 – Cel. (097) 99165-9120
CGC – 14.179.972/0001-08 – CEP: 69.280-000
E-mail: camara.municipalmre@hotmail.com
Site Oficial: www.manicore.am.leg.br

Manicoré - Amazonas

