Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré
ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 13 dias do mês de Abril 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. Manuel
Sebastião Pimentel de Medeiros, Markson Machado Barbosa e Nara Nídia Bentes da Silva. As
08:15 foi feita a 2ª chamada dos Senhores vereadores, presidente Ver. Presidente: Roberval
Edgar Medeiros Neves, 1º Vice-presidente: Anderson Ferreira de Oliveira, 2º Vice-presidente:
Michel Davi Pinto Breves, 1º Secretário: Helton Rodrigues Paes, 2º Secretário: Denilto Silva dos
Santos e demais Vereadores: Emir Pedraça de França, Mario Ruy Lacerda de Freitas Júnior,
Markson Machado Barbosa, Nara Nídia Bentes da Silva, Zulândio Evaristo da Cunha Galdino,
Luzinei dos Santos Delgado e Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros. Com sua falta
justificada: Eldamiro das Neves Gomes. 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 17ª Sessão Ordinária, que foi aprovada sem restrições. Expediente:
Recebidos e Expedidos. Recebidos: Of. Nº 004/2015 – APROFACE; Of. Nº 009/2015 –
GSOTHMIC; Of. Nº 022/2015 da Associação Privada da Defesa dos Direitos Sociais; Comunicada
da Eletrobrás; convite – IDAM; email da presidência do CETAM, solicitando documentos para a
celebração de termo de cooperação técnica; email da ALEAM, convidando para a audiência
pública – Modernização da Gestão Pública. Expedidos: f. Cir. Nº 003/2015 – SEMAPA; Of. Nº
027/2015 – GP; Of. Cir. Nº 029 Indicado aos seguintes órgãos aos (os) Gestores das Escolas
Municipais de Manicoré, as Associações e Cooperativas; Of. Nº 153/2015 – TESOURARIA; Of. Nº
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 154, 155, 158, 159, 160, 161, 162/2015/GP.
Pauta da Ordem do Dia: Não houve. Grande Expediente: não houve oradores inscritos para o
Grande expediente. Senhor Presidente convida o Sr. Moises Sousa de Lucena para tomar
assento na Mesa Diretora e falar sobre o funcionamento do Banco do Povo em Manicoré. O Sr.
Presidente passar a palavra ao Sr. Moises Sousa de Lucena para explanar as ações do Banco do
Povo em Manicoré. Já com a palavra cumprimenta o Sr. Presidente todos os vereadores,
funcionários desta casa e todo público presente, fala sobre o capitalismo financeiro que no
Brasil 30% da população ainda vive sem nenhuma ligação com Bancos. Fala que o Banco do
Povo é apenas um nome, pois o mesmo é coordenado pela AFEAM, mas em termos práticos é
apenas um programa. Diz que a política Nacional esta incentivando os Estados que possuem
agencias de fomento a melhorar o desenvolvimento no mercado interno no Brasil, fala que a
criação da ideia do Banco do Povo é para levar recursos para os empreendedores. Fala que em
coversa com o gerente do Banco do Brasil e viu a preocupação do mesmo, com o
endividamento da cidade com a chegada do Banco do Povo devido a quebra do mercado
econômico do Município. Diz que o Banco do Povo pensa na geração de emprego e renda esse
é o foco principal. Fala que a AFEAM é uma instituição lucrativa, que não dá prejuízo ao Estado.
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
Fala que 3% do fundo de pequenas ações de Micro e pequenas Empresas do Distrito Industrial
de Manaus. Diz que é com esse fundo que vai ser utilizado no Banco do Povo. Fala que para o
final do ano virá mais um recurso do Banco Mundial, cujo mesmo apoiará 80% ao agricultor.
Fala que antes da inauguração do posto foi feito em Manicoré uma ação de credito, onde foram
liberados R$ 1.070.00,00 reais. Fala que nos três dias de funcionamento foram atendidas 748
pessoas e dessas, foi contratados apenas 40. Fala que existe um calendário, onde na primeira
semana de cada mês fará o atendimento, posteriormente as visitas técnicas, posteriormente a
assinatura de contratos e liberação de recursos. Fala que terá privilegio quem realmente
precisa e quer montar seu próprio negócio. Fala que quem pode pegar o recurso do Banco do
Povo: O cliente novo sem experiência; Cliente novo que esta atuando na atividade; As micros e
pequenas empresa; Profissional liberal; e o produtor rural. Fala que esses recursos que vem do
Banco Mundial vão ser destinados 80% ao produtor rural. Diz que o objetivo central do Banco
do Povo é gerar emprego, financiando com juros de 4% ao ano. Fala que o Banco do Povo não
tem restrições com débitos de mercado. Fala que o Banco do Povo não vai fazer nada que seja
ilícito, agradece e finaliza. Neste momento o Sr. presidente convida para fazer o uso da palavra
o Ver. Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, fala que entendeu o objetivo do Banco do
Povo em nosso Município, diz que seria importante que estivesse mais pessoas para ouvindo a
apresentação feita pelo Sr. Moises. Fala que como o autor da propositura, diz que seu objetivo
era fazer com que as pessoas tivessem o conhecimento sobre o atendimento do Banco do
Povo, agradece o Sr. Moises pela sua disponibilidade de poder explanar aos vereadores e a
população sobre o funcionamento do referido Banco, aproveita para tirar duvidas relacionado a
financiamento de açaí, como será o financiamento e quem poderá fazer? Em resposta, O Sr.
Moises diz que se o projeto de plantação ultrapassar o valor de 15 mil reais será financiado pela
AFEAM com os juros de 4%. O Sr. Presidente passa a palavra ao Ver. Junhão após
cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Moises, colegas vereadores e todo o público presente, fala
que um dos entraves para o aumento do recurso para o setor agrícola é o alto índice de
inadimplência, acredita que a presença do Banco do Povo em nosso Município diminuirá essa
situação. Fala sobre o atendimento de 748 pessoas pelo do Banco do Povo, mas apenas 40
contratos foram efetuados. Pergunta o que ocasionou isso, pois menos de 5% foram atendidos?
Diz que é importante ser claro e divulgar as informações do funcionamento do Banco, para que
as pessoas possam ter consciência do que vão buscar no Banco, fala dos requisitos obrigatórios
que nos Ver. Temos que cobrar para o nosso Município para que possam fazer esses tipos de
palestra sobre o funcionamento do Banco. Fala que temos que cobrar a presença de técnicos
formados na área. Ressalta que os recursos que vem para cada Município são insuficientes.
Acredita que as pessoas do Matupi possam ser atendido pelo Banco, sugere uma ação do
referido banco naquele distrito. Agradece a presença do Sr. Moises e espera que o Banco possa
crescer em Manicoré colocando mais recursos na praça e que possam atender muitas pessoas.
O Sr. Moises diz que há problema com os comerciantes da cidade, pois não sabem apresentar
proposta de orçamentos solicitados pelo Banco, diz que falta educação financeira. Diz que esta
fazendo um trabalho educativo. O Sr. Presidente pergunta se não é direito do cliente de
pesquisar as lojas e decidir onde vai comprar o equipamento? O Sr. Moises diz que
normalmente a AFEAM mandava uma ação de creditos e os vendedores de Manaus se
adiantavam e chegavam aqui antes da ação de credito com o orçamento, fala que quer apenas
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que o orçamento seja feito de forma correta, mas será naquele que o cliente escolher. Diz que
veio 480 mil reais para ser aplicado na área agrícola, diz que o IDAM tem o prazo, entre os dias
25 a 30 de cada mês para entregar os projetos que serão financiados. Fala que a questão da
piscicultura não esta contemplada este ano, mas o IDAM central vai fazer uma solicitação para
a inclusão dessa ação. Diz que está estudando a possibilidade de atender o Matupi com uma
ação, mas também nos Municípios vizinhos. Ver. Uka Galdino, cumprimenta o Sr. presidente os
colegas vereadores e todo o público presente, parabeniza o Ver. Sabá por ter feito o convite ao
Sr. Moises do Banco do Povo, diz que foi muito importante o esclarecimento do funcionamento
do Banco do Povo, pergunta ao Sr. Moises se o Banco do Povo vai fazer algum tipo de
treinamento ou palestras esclarecendo todas as situações para as pessoas e se vai dar algum
tipo de orientações aos comerciantes que iram fazer financiamentos. O Sr. Moises diz que o
todo funcionário público tem que ser concursado, fala que tem pouco técnicos concursados, e
poucos querem vim para trabalhar nas cidades do interior. Fala que precisamos qualificar e
credenciar, as pessoas para trabalhar, fala que pretende fazer palestra e orientar as pessoas
sobre o funcionamento do Banco do Povo. Ver. Markson, cumprimenta o Sr. presidente o Sr.
Moises, os colegas vereadores e todo o público presente, fala que o esclarecimento do Banco
do Povo é muito importante, e que vai trazer muitos benefícios para a população do nosso
Município, agradece o Sr. Moises pelo seu pronunciamento e esclarecimento, diz que aqui em
Manicoré tem muitas pessoas com o nome no SPC, e que não pode fazer financiamentos,
deseja que o Banco do Povo tenha muito sucesso e que consiga atender muitas pessoas em
nosso Município. O Sr. Moises diz que veio ao Município para ajudar fazendo financiamentos
dando ideias. Fala que o problema da inadimplência é que a pessoa perde essa capacidade de
fazer esses financiamentos, Ver. Nara Nídia Bentes da Silva cumprimenta o Sr. presidente os
colegas vereadores e o Sr. Moises, pergunta se no ato do financiamento necessita do avalista?
Agradece a presença do mesmo e deseja que o mesmo continue fazendo um ótimo trabalho
em nosso município. O Sr. Moises agradece as palavras da vereadora, diz que o avalista é um
ato de solidariedade com outra pessoa. Diz que o aval necessita para os primeiro
financiamento, pagando ela não precisa mais de avalista. Agradece e finaliza. Pela Ordem Ver.
Uka Galdino justifica a ausência do Ver. Miro. O Sr. Presidente Roberval Neves fala que se
funcionar do jeito que o Sr. Moises apresentou será muito bom para a população, fala que o
acompanhamento é fundamental para saber se a pessoa aplicou o financiamento. Diz que os
Municípios precisam desta capacitação. Fala a Câmara está a disposição do Banco do Povo para
parcerias futuras. Parabeniza o Sr. Moises e o Governador do Estado. O Sr. Moises fala que final
deste mês vai começar a financiar aos produtores rurais, diz que esse recurso ainda não está a
disposição. Agradece todos os vereadores e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande
Expediente: Não houve. 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 13 de Abril de 2015.
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