Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré
ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 31 dias do mês de Março de dois mil e quinze. 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. Ver. 1º Secretário: Helton Rodrigues Paes,
fez a chamada dos Senhores Vereadores, apenas estando presente até o momento, o Ver.
Michel Dave Pinto Breves, Luzinei dos Santos Delgado e Manuel Sebastião Pimentel de
Medeiros. As 08:15 foi feita a 2ª chamada dos Senhores vereadores, o Sr. Presidente em
exercício Michel David Pinto Breves, 1º Secretário Helton Rodrigues Paes, 2º Secretário: Denilto
Silva dos Santos e demais Vereadores: Emir Pedraça de França, Markson Machado Barbosa,
Mario Ruy Lacerda de Freitas Júnior, Zulândio Evaristo da Cunha Galdino, Luzinei dos Santos
Delgado e Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros. Com suas falta justificadas: Ver.
Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves, Anderson Ferreira de Oliveira, Eldamiro das Neves
Gomes e Nara Nídia Bentes da Silva. 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 13ª e 14ª Sessão Ordinária, que foi aprovada sem restrições.
Expediente: Recebidos e Expedidos. Recebidos: Of. Cir. Nº 004/25015 – SEMAPA, Of. Nº
06/2015 – GV-MSPM, Of. Nº 007/2015/SEMADES, Of. Nº 008/2015/SEMADES, Of. Nº
008/2015/CDC, Of. Nº 019/2015/SEMADES, Of. Nº 062/2015 – 2ª Vara de Manicoré, Of. Nº
050/GAB/PMM. Expedidos: Of. Nº 079/2015/GP, Of. Nº 088/2015/GP, Of. Nº 091/2015/GP, Of.
Nº 093/2015/GP, Of. Nº 097/2015/GP, Of. Nº 098/2015/GP, Of. Nº 099/2015/GP, Of. Nº
100/2015/GP, Of. Nº 103/2015/GP, Of. Nº 104/2015/GP, Of. Nº 105/2015/GP, Of. Nº
106/2015/GP, Of. Nº 107/2015/GP, Of. Nº 108/2015/GP, Of. Nº 109/2015/GP, Of. Nº
110/2015/GP, Of. Nº 112/2015/GP, Of. Nº 113/2015/GP, Of. Nº 114/2015/GP, Of. Nº
115/2015/GP, Of. Nº 116/2015/GP, Of. Nº 117/2015/GP, Of. Nº 118/2015/GP, Of. Nº
119/2015/GP, Of. Nº 120/2015/GP, Of. Nº 121/2015/GP, Of. Nº 123/2015/GP, Of. Nº
124/2015/GP, Of. Nº 125/2015/GP, Of. Nº 126/2015/GP, Of. Nº 127/2015/GP, Of. Nº
129/2015/GP, Of. Nº 130/2015/GP, Of. Nº 132/2015/GP, Of. Nº 133/2015/GP, Of. Nº
142/2015/GP, Of. Cir. Nº 001/2015, encaminhado aos seguintes órgãos, SEMINFRA, Prefeitura
Municipal de Manicoré, SEMADES e SENSA, Of. Cir. Nº 019/2015/GP, Of. Cir. Nº 024/2015/GP,
Of. Cir. Nº 025/2015/GP, Of. Cir. Nº 026/2015/GP, Convite da Câmara Municipal de Manicoré,
sobre Audiência Pública no Distrito de Cachoeirinha. Pauta da Ordem do Dia: Não houve.
Grande Expediente: Foram inscritos os vereadores, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros,
Mario Ruy Lacerda de Freitas Júnior e Helton Rodrigues Paes. 1º orador: Manuel Sebastião
Pimentel de Medeiros, cumprimenta o Sr. presidente os colegas vereadores e todo o público
presente, agradece a Deus por mais um dia de exercer sua função representando a população
do nosso Município, justifica a ausência da vereadora Nara Nídia Bentes da Silva, fala sobre a
cheia do Rio Madeira, diz que no seu ponto de vista temos que agir antes para prevenir para
que os ribeirinhos não sejamos prejudicado. Diz que sempre ouve os noticiários nos jornais
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sobre a cheia no estado do Acre e no rio Madeira que há muito tempo vem sofrendo com essa
questão. Diz que não vê ações de nenhum governo que ajudem os ribeirinhos a resolver os
problemas, pois quando a cheia vem, não há mais nada a fazer. Diz que o único que ainda está
fazendo alguma coisa é o governo Municipal. Diz que muitas comunidades estão submersas:
Nova Aparecida, Nova Ponta Natal, Sururu, São Joaquim, Pau Queimado e outros. Fala sobre a
audiência pública que foi a mais densa e demorada, chegando ao limite de 06:30 horas de
audiência. Diz que foi uma audiência pública nunca vista em nosso Município, Estado e País.
Fala que temos que respeitar a Legislação ambiental. Fala sobre o recurso da merenda e do
transporte escolar que desde outubro não foi repassado nada para o Município, e os cursos
técnico que muitos estão parados. Em aparte: Ver. Luzinei, cumprimenta o Sr. Presidente os
colegas vereadores, funcionários desta casa e todo o público presente, fala que percebe a falta
de responsabilidade do Governo Federal. Fala que os vereadores e a população muitas vezes
cobram o Governo Municipal, mas o governo federal é que detém 65% da arrecadação dos
impostos. Fala que em seu ponto de vista o Governo Federal deveria ter a maior parte das
ações e solucionar os problemas que afeta a população, cita como exemplo a enchente que ele
pode fazer alguma coisa. Fala que se não haver ajuda do Governo Federal e Estadual pouca
coisa se pode fazer em beneficio a essa população. Diz que fazemos nossa parte, mas muitas
das vezes não somos atendidos. Agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento. Fala que
muitas vezes a situação não é resolvida por falta de recursos financeiros, aproveita a
oportunidade para dizer que entregou a prestação de contas referente ao ano de 2014. Fala
que se for possível pede a Mesa Diretora que envie uma copia para todos os vereadores.
Apresenta requerimento 002/2015 de sua autoria. Assunto. Requerer moção de pesar, a
família da Srª Raimunda Cunha Rabelo, encaminhar ao Sr. Erasmo Conceição da Silva, filhos e
familiares. E passa a fazer suas justificativas. Requerimento 001/2015 de sua autoria. Assunto.
Requer da Mesa Diretora que convide ao Sr. Moises Souza de Lucena - Coordenador do Posto
de atendimento descentralizado do Banco do Povo, para prestar esclarecimento a esta Casa e
a população sobre o funcionamento Desta Instituição em Manicoré. E passa a fazer suas
justificativas. Em aparte Ver. Michel diz que muitas pessoas que não são pescadores, mas são
cadastrados na colônia para receber os benefícios. Orador agradece o aparte incorpora seu
pronunciamento, fala que espera que o Banco do Povo atenda as pessoas que realmente
precisam e que atuem na área, desde já pede apoio aos vereadores agradece e finaliza. 2º
orador: Mario Ruy Lacerda de Freitas Júnior, cumprimenta o Sr. presidente os colegas
vereadores e todo o público presente, parabeniza o Ver. Sabá pelo seu requerimento, diz que a
presença do responsável pelo Banco do Povo aqui na Câmara vai trazer muitas informações.
Fala sobre a audiência Pública realizada no Distrito de Cachoeirinha que foi cansativa, espera
que tenha sido proveitosa para os interessados. Diz que ali foi tratado vários assuntos:
telefonia, energia, segurança, saúde, educação, infra - estrutura rural. Fala que foi uma
audiência muito debatida, mas saímos do local sem o termo de compromisso assinado pelas
autoridades. Fala que tinha pessoas de varias comunidades que expressaram diretamente aos
Secretario, vereadores e as autoridades, falando dos problemas de suas comunidades. Diz que
não quis gerar nenhuma polemica, mas sim um debate, esclarecimento e comprometimento
com alguns membros da administração pública para tomar medidas e solucionar os problemas.
Acredita que a audiência foi proveitosa com a participação dos comunitários e autoridades. Em
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aparte: Ver. Luzinei, fala que a audiência foi boa, mas o que se questiona é a forma que foi
conduzida devido o excesso de tempo. Diz que seria bom se o Presidente estivesse presente
para ouvir. Durante a audiência foi discutidos vários assuntos. Diz que teve pessoas que não se
alimentaram e isso contribuiu para o esvaziamento do local. Diz que temos que discutir como
vamos conduzir os assuntos nas próximas audiências. Fala que teve seus pontos positivos, mas
também os negativos espera que nas próximas audiências possamos corrigir. Orador agradece
e incorpora seu pronunciamento, concorda com o orador em relação aos pontos positivos e
negativos. Em aparte: Ver. Sabá, fala que concorda com o Ver. Luzinei, diz que precisamos
fazer as coisas com mais planejamento, em relação que o orador falou sobre o servidor muitas
das vezes não gosta de ser criticado, fala que no seu ponto de vista se você não quer ser
criticado, você tem que sair da política. Fala que é preciso as pessoas entender, se estamos em
um cargo público, vamos ser questionado. Orador agradece incorpora seu pronunciamento,
fala que as pessoas que fizeram as perguntas acredita que não ficou nenhum sem resposta, fala
que precisamos melhorar a questão da condução da audiência, espera que possamos fazer
mais e mais essas audiências nas comunidades. Em aparte: Ver. Uka fala que quando sentamos
ano passado e começamos a pensa nas audiências públicas o Ver. Sabá naquele momento
como presidente pesou em aprovar uma Resolução justamente para dar agilidade e ser mais
produtivo. Fala que se o assunto for bem conduzido teremos mais tempo e também ter uma
produtividade maior dos assuntos, fala que concorda com o Ver. Sabá sobre a questão dos
servidores serem questionados, diz que quando você é questionado é alguma coisa que você
não esta vendo e é uma solução para resolver os problemas. Diz que é de acordo com a
realização das audiências públicas. Orador agradece e incorpora seu pronunciamento, fala que
sobre a questão da cheia e diz que falta o recurso chegar nas mãos das pessoas. Diz que o
governo ainda não se planejou para essa situação, fala que ouviu o Governador dizer que já
tem recurso para isso, mas até chegar aqui talvez não seja mais necessário, fala que o Governo
Estadual e Federal precisam liberar recursos financeiros para que possam atender essa
populaça. Sugere a criação do Bolsa enchente. Apresenta indicação 002/2015 de sua autoria.
Assunto. Indicar para o poder executivo que realize urgentemente a limpeza do cemitério e
assim possa realizar um planejamento para manter aquele ambiente limpo 365 dias por ano .
E passa a fazer suas justificativas. Apresenta requerimento 005/2015 de sua autoria. Assunto.
Requerer moção de pesar, a família enlutada do senhor Juvêncio Antonio Rodrigues dos
Santos. E passa a fazer suas justificativas. Desde já agradece o apoio dos colegas vereadores.
Agradece e finaliza. 3º orador: Helton Rodrigues Paes, cumprimenta o Sr. presidente os colegas
vereadores, funcionários desta casa e todos o público presente, fala que pediu o uso da tribuna
para falar de um projeto que foi idealiza desde 2013 com o apoio de varias lideranças, o
Prefeito Municipal e ex-Presidente Sabá, que foi a conquista do ensino superior aos
professores indígenas pela Universidade Federal do Amazonas e hoje chegamos a etapa final de
seleção dos professores, agradece o apoio do Ver. Sabá que em nenhum momento se recusou a
apoiar nas viagens, na cessão do plenário para realizar reuniões e discussões. Fala sobre a
audiência no Distrito de Cachoeirinha que temos que falar sobre os pontos positivos. Observou
que foi o espaço que as pessoas tiveram para expor seus problemas. Fala que precisamos
avaliar essa situação de forma critica, fala que no comando do Ver. Sabá foi feita audiência
Av. Santos Dumont, nº 633 – Bairro: Auxiliadora – Fone/Fax: 385-1440/1515/1500
CNPJ – 14.179.972/0001-08 – CEP: 69.280-000
E-mail: camara.municipalmre@hotmail.com
Site Oficial – www.manicore.am.leg.br

Manicoré - Amazonas

Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré
pública, mas nenhuma vez extrapolou o tempo assim. Aborda com muita critica é a questão da
Educação indígena, que muitas coisas estão erradas. Fala que o silencio de quem conhece faz
com que os erros continuem acontecendo, fala que ontem em reunião com lideranças fizeram
uma avaliação profunda da educação escolar indígena. Diz que não existe educação escolar
indígena em Manicoré, existem escolas rurais, onde geralmente são comandadas pelas
Secretarias Municipais de Educação. Fala dos critérios da educação escolar indígena. Fala que
uma parte dos professores que estão nas escolas indígenas não tem anuência das
comunidades. Diz que a gestão das escolas tem que ser criada com a participação das
comunidades indígenas, mas é mais um cargo político. Fala que os critérios adotados pelo
governo tem que ser igual para todos. Fala que esteve em reunião com o professor Bosco
França, e o mesmo atribui o erro ao passado, diz que não concorda com isso, fala com relação a
essa questão estamos tentando solucionar esses problemas através do dialogo para termos de
volta a educação escolar indígena. Fala que na semana passada houve a semana pedagógica
das escolas Municipais e no encerramento foi escolhido pelos professores do município “o
coordenador da educação do Estado”. Em aparte: Ver. Junhão, fala que o orador lembrou o
atual coordenador da educação do Estado do nosso Município, fala que passou despercebido
algumas coisas que ele falou na audiência pública, fala que os problemas questionados por ele
coloca a culpa na gestão passada. Fala que antes de ele assumir, o transporte escolar já foi
referencia no Estado. Fala que ao atribuir culpa na gestão passada é mostrar claramente a
ineficiência de gerir os problemas de hoje. Orador agradece e incorpora seu pronunciamento,
fala que olhando o processo seletivo para a contratação de professores, percebeu que não
houve nenhum artigo falando sobre a educação escolar indígena, depois tentou corrigir o erro
com a carta de anuência das comunidades. Diz que irá conversar com o prefeito sobre todos
esses problemas, fala que o Professor Bosco França infelizmente não tem o conhecimento da
educação escolar indígena e acaba se apoiando, ouvindo o núcleo e esta fazendo de forma tudo
errado. Em aparte: Ver. Sabá, fala que em relação à educação escolar indígena, diz que ver
uma preocupação muito grande do Coordenador em resolver esse problema em questão da
educação do Estado fala que todos nos somos servidores e muitas das vezes nos não temos os
meios legais para resolver esse problema, fala que não esta defendendo, mas tem visto que ele
tem procurado resolver o problema, em relação a educação escolar indígena do Município seria
importante que o orador conversasse com o prefeito sobre essa situação. Orador agradece e
incorpora seu pronunciamento, diz que o Ver. Sabá que quando se referio ao ensino médio não
se referio ao ensino tecnológico e sim ao ensino médio presencial que já esta autorizada pela
SEDUC nas duas Escolas Estaduais, diz que tem coisas que não é questão financeira, para
agirmos de forma correta, agradece os apartes e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande
Expediente: Requerimento 001/2015 e 002/2015 de autoria do Ver. Sabá, requerimento
005/2015 e indicação 002/2015 de autoria do Ver. Junhão, Requerimento 001/2015 de autoria
do Ver. Markson, indicação 004/2015 de autoria do Ver. Kdé. Ordem do Dia. Não houve.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Não houve. Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente da Mesa
Diretora da Câmara, deu por encerrada a presente Sessão e convidou os senhores vereadores
para a próxima Sessão Ordinária 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 31 de Março de 2015.
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Assinaturas referente a ata da 15ª Sessão ordinária realizada em 31.03.2015
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_______________________________

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

Ver. Anderson Ferreira de Oliveira
1º Vice Presidente
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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. Eldamiro das Neves Gomes
Vereador

Mario Ruy Lacerda de Freitas Jr.
Vereador

_______________________________
Ver. Manuel Sebastião P. de Medeiro
Vereador

_______________________________
Ver. Zulandio Evaristo da Cunha Galdino
Vereador

_____________________________

_____________________________

Ver. Markson Machado Barbosa
Vereador

Ver. Luzinei dos Santos Delgado
Vereador

___________________________________
Ver. Nara Nídia Bentes da Silva
Vereadora
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