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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE:
DISCUSSÃO DE PROBLEMAS OCORRIDOS NA VILA DE
CAHOEIRINHA COMO: 1 – DESMATAMENTO ILEGAL; 2 –
AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PARA RETIRADA DE ÁRVORES PROTEGIDAS POR LEI; 3 –
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA; 4 – ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E
ORDENAMENTO DE HABITAÇÕES; 5 – DEMAIS TEMAS
ENVOLVENDO SAÚDE, EDUCAÇÃO E SANEAMENTO

Aos 28 dias do mês de março de dois mil e quinze. Nesta cidade de Manicoré-Am,
no Distrito de Cachoeirinha, às 10h00min, presentes os Vereadores: Presidente:
Roberval Edgar Medeiros Neves, Michael David Pinto Breves, Helton Rodrigues
Paes, Denilto Silva dos Santos, Emir pedraça de França, Markson Machado
Barbosa, Luzinei dos Santos, Mário Ruy Lacerda de Freitas Júnior e Manuel
Sebastião Pimentel de Medeiros: autoridades civis, eclesiástico e público em geral.
A seguir o senhor presidente, invocando o nome de Deus declara aberta a presente
Audiência Pública ressaltando a necessidade de executá-lo com muito respeito a
todos, e convida o representante do Distrito de Cachoeirinha e Presidente da
APRAMAD Sr. Francisco Hudson de Oliveira e demais autoridades para compor a
Mesa: Paulo Sergio Machado Barbosa Prefeito em Exercício, Ver. Denilto Silva dos
Santo, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, Sueli Raimunda Vale Souza e
Miqueias Santo de Souza Gestor da RDS Rio Madeira, Antônio Barros Secretario
Municipal de Meio Ambiente. O Sr. Presidente, pede ao Sr. Secretário que faça a
leitura do Requerimento nº 003/2015, de autoria do Ver. Junhão. Imediatamente foi
feita inscrição para o uso da palavra. O presidente pede que haja respeito ao uso da
palavra. Uso da palavra: Foram inscritos os seguintes autoridades: Ver. 1º
Orador. Mario Ruy Lacerda de Freitas Junho cumprimenta a todos. Lembra a
todos os vereadores que aprovaram a matéria, diz que o teor do requerimento surgiu
na discussão da reunião em Novo Aripuanã (Conselho da RDS), as autoridades
estão aqui para discutir com base no dialogo. Diz que as audiências públicas já
realizadas tiveram grandes resultados, (telefone, energia, serviço bancário)
agradece e finaliza. Liderança: Sebastião José de Oliveira, cumprimenta a todos e
pergunta, fala sobre a autorização para extração de madeira lei. Diz que não sabe
quem „e responsável pela autorização. Diz que foi multado um Sr. agricultor, mas a
multa deveria ser para quem autorizou a retirada. Conclui perguntado se há
alternativa para a subsistência do cidadão sem retirar da floresta. Liderança:
Hudson cumprimenta a todos, fala da grande importância do momento, fala que
ordenamento já era para ter concluído em vista que já há muito tempo foi discutido
aqui na comunidade. Diz aos presidentes que não tenha medo e não desperdice a
oportunidade. Agradece e finaliza. Liderança: Pinote cumprimenta a todos, diz que é
um momento histórico para a vila, pois nunca houve um momento aqui como esse,
pede que todos participem e não desperdice a oportunidade para reivindica, moradia
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ordenada, alternativa de subsistência; reforma da escola, construção da quadra;
posto de segurança. Diz que a questão de meio ambiente deu muito problema hoje
esta as autoridades aqui. Agradece e finaliza. LUZINEI: Cumprimenta a todos, fala
sobre o desmatamento ilegal e autorização da Secretario de Meio Ambiente, diz que
temos que olhar para o futuro, mas devido a questão ambiental, se fizermos ruas
teremos que derrubar árvores. Diz que neste caso tem que haver bom censo entre o
Governo Estadual, Municipal e as lideranças. Comenta o que diz a Lei 053 que
estabelece competência para dar licença para corte de árvore. Diz que visitou o local
onde está à castanheira e em seu ponto de vista oferece risco às pessoas, diz que a
pessoa foi multada no valor de 500,00 reais e vê que não havia necessidade.
Sugere que a multa seja em pena alternativa com o plantio de outras mudas da
mesma espécie. Pede aos responsáveis pela reserva que reveja essa multa.
Agradece e finaliza. Sabá cumprimenta a todos, parabeniza o Ver. Junhão pelo
requerimento. Quando estava como Presidente, observou que faltava espaço para
as pessoas se pronunciarem, pois o plenário é exclusivo para reuniões dos
vereadores. Em 2013 foi aprovada a resolução que cria audiência pública. Diz que
em parceria com a prefeitura construí um auditório para servir a população. As
audiências já resolveram alguns problemas, e é a favor do homem explorar o que
necessita para sobreviver. Diz que o Brasil atravessa uma crise, fala que o recurso
para a construção da quadra esta paralisada e por isso não foi concluído, diz que
temos que cobrar a energia que até hoje não foi resolvido e isso é um problema do
Governo Federal. Finaliza dizendo que no Distrito do Matupi, já tem ruas asfaltadas
e para isso acontecer tem que haver derruba de árvores. Ver. Kdé cumprimenta a
todos, diz que faz parte da 4ª Comissão da Câmara e a mesma está em debito, pois
precisa vim nos distritos buscar informações, diz que o ordenamento irá mexer com
muita coisa e gerará conflito. Diz que em relação à saúde, educação prefere ouvir a
população e levar essas informações. Diz que a vila deveria explorar mais as
autoridades. Agradece e finaliza. Ver. Bombom: cumprimento a todos, ressalta a
importância do evento diz que viemos para ouvir, pede que os comunitários não
tenha medo de falar, diz que a responsabilidade é nossa (executivo e legislativo).
Diz que o fator politico atrapalha a relação de amizade das pessoas. Diz que no
terreno do seu pia, com as ações do Programa Luz Para Todos foi derrubada varias
castanheiras e não foi preciso entrar na justiça. Diz que a legislação Estadual é
superior a nossa. E isso precisa ter bom censo. Sueli Branco: cumprimenta a todos,
em especial as mulheres, parabeniza a Câmara Municipal de Manicoré, diz que é o
1º Mandato de vereadora, diz que veio para buscar conhecimento. Diz que o Projeto
Luz para todos é um Projeto muito bonito, mas não esta funcionando. Agradece e
finaliza. Antônio Barros: Cumprimenta a todos, diz que os problemas discutidos
aqui são problemas ambientais, diz que a RDS criada em 2006, a gestão era da
RDS, posteriormente passou para CEUC, diz que após 05 anos tem que haver um
plano de manejo da área. Diz que na criação da UC vários proprietários de terras
são consultados, com relação à autorização de árvore protegida por Lei, não faz
isso, preza pelo respeito às instituições e a população, diz que procurou o gestor da
RDS Madeira, mas o mesmo mora em Novo Aripuanã, diz que expediu a
autorização confiando na pessoa. Diz que o que mais lhe chocou foi o ato de
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infração do IPAAM, multando a pessoa em 500,00 reais, um cidadão trabalhador.
Diz que vai recorrer contra o auto de infração, pois a Lei 053 permite a Secretaria a
dar autorização. Diz que é determinação do prefeito para facilitar ao agricultor. Diz
que é permitido as populações tradicionais a utilizar a madeira para o uso próprio,
diz que existe norma para atividade de garimpo, a licença venceu e a Secretaria, diz
que o IPAAM não manda técnico para fiscalizar o garimpo, mas manda dois técnico
para multar o pequeno agricultor em 500,00 reais. Sugere a pena alternando, diz
que Secretaria não dá autorização para corte de árvore protegida. Agradece e
finaliza. Miqueias Santos de Souza: cumprimenta a todos, diz que esta afrente da
unidade há 01 ano, diz que a denuncia foi encaminhado pela Associação e que não
é uma só castanheira tem foto que são varias, se preocupa com a falta do Ver.
Luzinei e Sabá. Diz que temos que fazer ação planejada. Agradece a fala do Ver.
Denilto. Diz que se preocupa com a fala do Secretario, pois não veio no local para
verificar. Diz que a UC tem legislação própria que fala da gestão ambiental. Diz que
a denuncia foi encaminhada pela associação e pelos comunitários, foi discutida no
conselho gestor e aí foi encaminhada para o IPAAM, que determinou a vinda de dois
técnicos no local. Diz que está sempre à disposição tem email e telefone. Diz que é
um desafio fazer gestão nessa UC devido ser muito grande. Diz que Manicoré tem
representante no conselho. Agradece e finaliza. Hudson: faz esclarecimento sobre a
cachoeirinha, criamos regra internas. Diz que a base da renda das famílias vem da
castanha. Diz que a ação gerou conflito na comunidade, pois queremos viver em
harmonia. Junhão: diz que a Secretaria de Meio Ambiente tem orçamento aprovado
pela Câmara, diz que Manicoré aumenta seu orçamento. Diz que temos que agir
dentro da legalidade. Pena alternativa, temos que nos planejar, temos que fazer
compromisso, audiência é para isso para fazer compromisso, diz que o secretario de
saúde, educação, IDAM estão aqui e vocês tem que dirigir as perguntas para eles.
Ivo Neto (Cachoeirinha): diz que a Escola está caindo os pedaços, tem que trazer
professores de qualidade. Raimundo (Verdum): agradece pela ambulâncha, queria
ouvir se vai haver reforma do posto de saúde, saber se o ensino tecnológico vai
funcionar? Não tem energia, será que não tem recurso para o conserto do grupo
gerador? A escola será que vai ser reformada? Edivam (Cachoeirinha): Refere – se
ao mesmo assunto do tecnológico, começou 23.02, mas só teve uma semana de
aula. Segundo os alunos há muita ausência do professor em sala de aula e pergunta
se isso é permitido? A escola há varias anos está na mesma situação, quer sair
daqui com uma solução. Assis (Cachoeirinha): pergunta se é permitido o
multisseriado até o 9º ano. Aldemir: pergunta se vai ter apoio do IDAM este ano?
ANDREIA (Cachoeirinha): Diz que o gestor foi em sua casa sobre a questão da
castanheira e a mesma pergunta “quer saber de quem é cachoeirinha”? Amanda
(Cachoeirinha): técnica de enfermagem, diz que o remédio é insuficiente, diz que
trabalha o dia todo, diz que o seu Gilson, fica só à tarde e que passar por cima de
sua ordem. Jucinanadia (Cachoeirinha): fala que nem no dia da formatura o
professor apareceu, diz que geografia, matemática foi deixado de aplicar no 3º ano
do ensino médio. Néia Rodrigues: faz apelo sobre o telefone, remédio e o colégio
que precisa de reforma. Idamar (Verdum): queria saber quais os critérios para de
uma educação de qualidade, pois não tem merenda, não tem apoio para transporte
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escolar, só se sabe dos problemas quem mora na comunidade. Foram feitas
algumas perguntas escritas entregue a mesa, relacionada à educação, merenda
escolar, saúde, infraestrutura, energia, telefonia, meio ambiente. Sabá, diz que já
visitou todos os locais onde tem tecnológico. Diz que fará viagem periódica e
pretende fazer quatro vezes no ano. A ausência do professor é uma realidade, diz
que por ter duas cadeiras (Município do Estado) e isso prejudica, conclui dizendo se
não melhorar o ensino Tecnológico pede para sair da coordenação do mesmo.
Professor Bosco França: Diz que o ensino tecnológico é de excelente qualidade
não falta um professor e sim o assistente, diz que foram renovados todos os
contratos dos PSS. Diz que os professores recebem até vale alimentação, diz que
assumiu o cargo em setembro de 2014, existe uma nova equipe que a missão é
resolver os problemas ou pelo mesmo amenizar. Haverá plana de ação do
tecnológico precisa do apoio dos pais (família), para informar os problemas. Jules:
diz saúde contribui com todos os comunitários, diz que conseguiu remédios básicos
com a SEMSA e Hospital. Agricultura necessita da solicitação dos comunitários.
Sobre a educação, diz que o transporte vem de anos anteriores, mas o problema é o
pagamento dos transportadores, diz que o Município foi resolvido. Sobre telefone
não resolveu, pois não teve contato com ANATEL, diz que não é falta de interesse,
segundo o Wanderlan existiu um problema no cabo de transmissão de energia e em
30 dias será resolvido. Markson: Diz que a audiência pública é para debater em
busca de solução, sabemos dos problemas, diz que as reservas vieram depois das
vilas. Luzinei: diz que não é a favor do desmatamento, fala que é a favor do
crescimento urbano com planejamento ordenado e organizado. Pergunta se a multa
será perdoada. Pinote: pergunta sobre os orçamentos para os distritos e como é
usado? Quer uma resposta sobre segurança. Tanis Castro: fala que ao assumir o
IDAM a primeira medida foi à reformulação no plano de operações, diz que nas
reserva sofrerá terá restrições. Foram atendidas 523 famílias, no projeto Brasil sem
miséria, essas famílias serão assistidas, será feito ação de fomento em conjunto
com Município, na RDS, deverão sofrer restrições ambiental. Paulo Sergio:
Cumprimenta a todos, diz que o seu Governo já faz isso, ouve a população, com
sentido e aperfeiçoar cada vez mais o Governo. Diz que pediríamos internamente
resolver conversando. Diz que o Governo quer e faz que o povo viva pacificamente.
Em relação à multa temos entendimento (mecanismo) para livrar da multa. Agradece
o trabalho do CEUC da SDS que tem promovido trabalho em Manicoré, em relação
o planejamento urbano tem como planejar junto. Quadra o recurso é do Governo
Federal com uma pequena parcela do Município, mas o Governo vai cumprir com
tudo aquilo que foi estabelecido no encontro de lideranças. Sr. Presidente Roberval
Edgar Medeiros Neves cumprimenta a todos, agradece nominalmente cada
funcionário do Poder Legislativo. Diz que aqui é um espaço para os populares falar e
não ter medo de expressar os problemas de suas comunidades relacionados à
educação, saúde e demais ações dos governos. Diz que as Audiências Públicas é o
espaço que a sociedade tem para reivindicar seus direitos. Diz que o antigo Código
Florestal estabelecia regras muito rígidas relacionado as questões ambientais. Com
o novo Código Florestal, as regras ficaram mais flexível e atingido os demais
seguimentos da sociedade (ribeirinho, quilombolas, indígenas e populações
Trav. Santos Dumont, nº 633 – Bairro: Auxiliadora – Fone/Fax: 385-1440/1515
CGC – 14.179.972/0001-08 – Cep: 69.280-000
E-mail: camara.municipalmre@hotmail.com
WWW.manicore.am.leg.br

Manicoré - Amazonas

Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré
tradicionais) com intuito desses povos utilizarem a natureza de maneira sustentável,
mas sem prejudicar o meio ambiente. Diz que dentro da UC as pessoas podem
utilizar até 02 metros cúbicos de madeira sem a necessidade de expedição de
licença, mas para uso coletivo sendo de acordo com o plano de ação da UC. Diz que
Manicoré tem mais de cem anos, e os distritos nenhum tem ordenamento urbano.
Diz que tem sede de Distrito que já tem estrutura para haver arruamento, cita como
exemplo a Vila de Cachoeirinha. Diz que em 2014 foi aprovado pela Câmara Lei de
Nomenclatura das ruas e bairros de nossa cidade. Diz que tem recebido muitas
denuncias de comunitários relacionado a falta de aula nas escolas rurais,
contrariando a determinação de LDB. Diz que é inaceitável o ensino multisseriado a
partir do 6º ano. Diz que é um grande critico do Ensino Tecnológico, mas por não ter
alternativa ajudou na reivindicação do referido ensino para atender as comunidades.
Diz que o ensino está formando péssimos alunos que os professores são obrigados
a passar de ano para atender a exigência do sistema. Diz que é um absurdo ter o
sistema de ensino na cidade, pois temos dezenas de professores preparados para
atuar no ensino médio. Sugere que o ensino médio na zona rural seja presencial e
no sistema modulado acredita que seja melhor que o tecnológico. Diz que em 2012,
o Prefeito Lúcio Flávio assinou um termo de compromisso junto com a FAS para a
reforma da escola da Comunidade de Verdum. Diz que a três anos só a FAS
cumpriu sua parte no acordo. Diz que não é verdade o valor informado pelo
Secretario de Saúde recebido pelo município para compra de medicamento, pois é
recebido de vários programas. Diz que com a enchente do ano passado, os
ribeirinhos perderam tudo que tinham e a prefeitura em vez de priorizar isso, fez
carnaval. Diz que o governo municipal tem que priorizar as ações e saúde,
educação, socorrer os ribeirinhos vitima da enchente isso é prioridade. Diz que as
ações do governo têm que ser planejada e saúde, educação e assistência social é
prioridade. Diz que tem R$ 12.058.000,00 previsto no orçamento do município para
as ações de saúde. Diz que o profissional de saúde tem que atender no posto de
saúde e não em sua residência. Diz que foi prometido aqui pelo atual governo o
profissional enfermeiro (a) para atender no posto de Cachoeirinha. Diz que a
prefeitura tem destinar cota de combustível para as ambulachas para atender casos
de emergência, diz que a construção da UBS fluvial é recurso do Governo Federal,
assim como a quadra que está sendo construída no distrito de cachoeirinha, diz que
o atual Secretário de saúde está há dois anos a frente da Secretaria, mas trabalha
sem planejamento, fala que o orçamento dos distritos, previsto na Lei orçamentária
não é para a educação e saúde, mas sim para que o responsável pelo distrito
tenha o mínimo de condições financeira para realizar o trabalho de visita as
comunidades e procurar resolver os problemas das mesmas. Em seguida o Sr.
Presidente passa a palavra ao prefeito em exercício para falar dos possíveis
compromissos assumidos na audiência. Em seguida foi discutida a elaboração do
Termo de Compromisso, para que o mesmo seja justo e viável. Lavratura e leitura
da Ata e do Termo de compromisso. Depois de lavrada a ata e o termo de
compromisso, foram lidos e colocados à apreciação. Foram aprovados e assinados
por todos. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente da Mesa Diretora da
Câmara e da audiência pública, Vereador Roberval Edgar Medeiros Neves deu por
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encerrada a presente Sessão. Eu Helton Rodrigues Paes, secretário da Mesa
Diretora e da audiência pública lavrei a presente Ata. Distrito de Cachoeirinha, em
28 de março de 2015.
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