Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré
ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 20 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 08:00, foi feita a chamada dos Senhores Vereadores: 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, Markson
Machado Barbosa, Nara Nídia Bentes da Silva, Zulândio Evaristo da Cunha Galdino, Luzinei dos
Santos Delgado, Mario Ruy Lacerda de Freitas Júnior 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 dos expedientes recebidos e expedidos. Recebidos: Of. Nº
010/2015 – DC/GE – ALEAM; Convite da Agricultura Familiar, Educação e Saúde; Comunicado
nº 9925/2015/OI; Of. Nº 137/2015 – 1ª Vara. Expedidos: Of. Nº 030, 031 e 032/2015 – GP.
Pauta da Ordem do Dia: Projeto de Lei 029/2014, que regulamenta Concessão dos Benefícios
Eventuais da Politica de Assistência Social do Município de Manicoré; Projeto de Lei 002/2015,
que nomenclatura a Unidade Básica de Saúde do Distrito de Santo Antônio do Matupi; Projeto
de Lei 004/2015, que da nomenclatura ao Auditório da Câmara Municipal de Manicoré e
Projeto de Lei 005/2015. Grande Expediente: Foram inscritos para o grande expediente os
vereadores: Anderson Ferreira de Oliveira, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, Zulândio
Evaristo da Cunha Galdino, Emir Pedraça de França e Roberval Edgar Medeiros Neve. Neste
momento O Presidente abre espaço para o uso da tribuna livre ao Sr. Christian Correia Alfaia
presidente da APROFAC, já com a palavra cumprimenta o Sr. Presidente os vereadores e todo o
público presente, fala sobre a grande importância que a comunidade tem dado a festa do açaí,
diz que a trinta anos a comunidade vem realizando estas festas e esse ano será realizada a 31ª
festa esperamos ter sucesso mais uma vez. Faz uma apresentação sobre a festa do açaí, que
tem mostrado grande crescimento. Fala sobre a Lei 390 que foi atualizada em 2004, e passa a
fazer a leitura da mesma. Fala sobre a Lei 851/2014. Relata que segundo a comunidade, não
recebem apoio que deveria, apesar de ser uma festa que está no calendário cultural do
Município. Diz que não veio para reclamar, mas para mostrar a realidade, diz que a festa do
açaí é a primeira Municipalizada em nosso Município, fala que a festa do açaí não trás apenas
diversão para a comunidade, mas também tem contribuído muito com o desenvolvimento
social, convida a todos para participarem da festa. Agradece a todos e finaliza. O Sr. Presidente
agradece o orador pelas palavras e por trazer as necessidades da comunidade a este poder.
Ver. Anderson Ferreira de Oliveira que segundo o relato do Sr. Christian, a festa esta sendo
esquecida pelo poder publico, fala que se é uma festa municipalizada é dever do poder
executivo e da Secretaria de Cultura. Pergunta se foi procurado a Secretaria Municipal e qual a
resposta? Em resposta, O Sr. Christian Fala que foi solicitado através de ofício destinado a
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Secretaria Municipal de Cultura, mas o orçamento que foi garantido foi insuficiente,
justificaram a crise que o País está atravessa. Diz que se não tivermos essa parceria vamos ter
que arcar com a responsabilidade e tentar fazer o que for possível. Ver. Junhão cumprimenta o
Sr. presidente os colegas vereadores, o Sr. Christian e todo o público presente, fala que desde
o ano passado viu a proporção que essa a festa criou. Fala que o poder público este ano de
2015 dispõem para a Secretaria de Cultura R$ 690.240,91, fala que temos que procurar a
Secretaria e buscar informações sobre esse assunto e tentar resolver esse problema, fala que
todas as festas do interior precisa de segurança e se você quiser tem que pagar, diz que isso é
um absurdo, fala que temos que chegar junto ao Governo para que ele interceda para que isso
não aconteça mais. Agradece o Sr. Christian pela sua iniciativa. Ver. Sabá cumprimenta o Sr.
presidente os colegas vereadores, o Sr. Christian e todo o público presente, parabeniza o Sr.
Christian por ter usado a tribuna livre para divulgar todo esse trabalho da festa do açaí. Fala
que temos em nosso Município 200 comunidade e todas tem festa e algumas mais de uma. Fala
que o orçamento de 600 mil se dividir para as 200 comunidade não dá 3 mil para cada uma.
Fala que esteve na região do Rio Mataurá, na ocasião da realização da Festa da Castanha que
ocorreu no sábado na comunidade de Terra Preta. Parabeniza a comunidade pela realização da
festa, e observou que o Governo Municipal mandou a banda, fretou de barco, 04 guardas e a
equipe toda da Secretaria. Diz é impossível o Município aguentar. Fala que é a favor da festa do
açaí, mas não há possibilidade de bancar tudo que a comunidade quer, agradece e finaliza. O
Sr. Christian fala que concordo com o orador, mas não concorda em alguns pontos. Diz que
para justificar o gasto de uma festa ela teria que ser Municipalizada, não entende como o
município justifica despesas com festa religiosa, já que não é Municipalizada. Ver. Markson
cumprimenta o Sr. presidente os colegas vereadores, O Sr. Christian e todo o público presente,
fala que observou os investimentos das comunidades, diz que a maioria delas trazem atração
de fora, mas temos que tomar cuidado para que as atrações de fora não tire totalmente o
brilho do objetivo da festa, que é divulgar os produtos dos agricultores, a importância da festa
na comunidade e outros, parabeniza a comunidade pela festa agradece e finaliza. O Sr.
Christian concorda o Vereador e diz que a vida do fundador da festa esta sendo mais falada do
que a própria banda, fala que o objetivo é esse valorizar o fundador da festa. Ver. Luzinei
cumprimenta o Sr. presidente os colegas vereadores, O Sr. Christian e todo o público presente,
fala que o título de utilidade pública concedido pela Câmara Municipal de Manicoré não
garante que a instituição venha receber recursos, mas o título de utilidade pública é o
mecanismo legal para se buscar recursos s através de convênios seja ela por instituições de
esfera Municipal, Estadual, Federal ou privada. Fala que o Sr. Christian deveria também buscar
convenio ou parcerias com outras instituições, com intuito de buscar recursos para a realização
desse evento. Cita como exemplo, a Associação Agroextrativista da Comunidade de Liberdade
da Região de Onça, que buscaram junto ao Governo do Estado o convenio e compraram um
barco no valor de 150 mil reais. Fala que esse título tem o meio legal para buscar convenio a
outras instituições, parabeniza o orador e finaliza. O Sr. Christian diz que as parcerias já estão
sendo realizadas. Ver. Kdé parabeniza o Sr. Christian fala que a Câmara deu a resposta no que
foi solicitado, pois o referido projeto foi aprovado aqui. Concorda com o Ver. Markson quando
fala que a banda não tem que ser a atração maior. Agradece e finaliza. O Sr. Christian agradece
a todos deste poder e espera a presença de todos, agradece e finaliza. O Sr. Presidente
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agradece a presença O Sr. Christian. E passa o uso da palavra aos vereadores. 1º orador:
Anderson Ferreira de Oliveira cumprimenta o Sr. Presidente os colegas vereadores e todo o
público presente, apresenta Projeto de Lei 006/2015, que dá nomenclatura da Escola Municipal
do Distrito de Santo Antonio do Matupi. E passa a fazer suas justificativas, pede que o referido
Projeto seja analisado em REGIME DE URGENCIA. Agradece e finaliza. 2º orador: Manuel
Sebastião Pimentel de Medeiros, cumprimenta o Sr. presidente os colegas vereadores
funcionários desta casa e todo o público presente, diz que dará PARECER VERBAL da 4ª
Comissão favorável ao Projeto de Lei 029/2014, oriundo do executivo Municipal, diz da
importância do Projeto, pois muitas pessoas vão ser beneficiadas, fala que apesar de o Bolsa
Família ter resolvido alguns problemas. Fala sobre a saúde, diz que o Brasil todo passa por
situações difíceis na área da saúde, espera que possamos reverter essa situação política
administrativa do Brasil, fala sobre a manifestação da população contra a Presidenta Dilma.
Apresenta MOÇÃO DE PARABENIZARÃO, ao Dr. Luiz Alberto de Mendonça, medico cirurgião. E
passa a fazer suas justificativas. Apresenta o relatório sobre a ação contra a dengue e a febre
Chikungunya, que foi realizada em todos os bairros de nossa cidade, encaminha copia do
relatório a Mesa Diretora e pede que seja enviado para todos os vereadores. Agradece e
finaliza. 3º orador: Zulândio Evaristo da Cunha Galdino cumprimenta o Sr. presidente os
colegas vereadores funcionários desta casa e todo o público presente, fala que quando ver a
participação popular nesta casa fica muito satisfeito, fala que o nosso papel esta sendo
cumprido por todos os vereadores, fala sobre a festa do açaí e parabeniza a associação,
sabemos que para fazer uma festa há muito sacrifício e que ninguém faz nada sozinho, fala que
as festa tem que ser voltada para a comunidade e não a atração musical. Fala sobre o Banco do
Povo que foi uma questão muito debatida e esclarecida as duvidas sobre seu funcionamento.
Sugere aos vereadores a façamos uma visita ao Sr. Moises para pudéssemos ter uma afinidade
com o responsável pelo Banco. Fala sobre a prestação de contas do ano de 2009 que foi um ano
perturbado. Fala da ação contra a dengue e a febre Chikungunya que foi feita no Município que
será levada para os grandes polos da zona rural, espera que dei continuidade a esse trabalho.
Finaliza dizendo que estamos fazendo a nossa parte no Município de Manicoré. Agradece e
finaliza. 4º orador: Emir Pedraça de França cumprimenta o Sr. Presidente os colegas
vereadores e todo o público presente, agradece os colegas vereadores pela votação da conta
do ano de 2009, fala que como a Ver. Nara disse que era impossível naquela época fazer uma
prestação de contas que o Tribunal aprovasse. Faz o convite em nome da comunidade do
Verdum para a festa do Cacau que acontecera no dia 18/04, fala que alguns representantes da
comunidade lhe procuraram e pediram colaboração dos vereadores para a festa. Fala sobre o
Dr. Luiz que o Ver. Sabá explanou, diz que também ouve falar muitas coisas boas referentes ao
seu trabalho, diz que o Dr. Luiz merece o nosso reconhecimento, agradece e finaliza. Neste
momento o Sr. Presidente convida o Sr. 1º Vice Presidente. Ver. Anderson, para assumir a
direção dos trabalhos e pede a palavra. 5º orador: Roberval Edgar Medeiros Neves
cumprimenta o 1º Vice-Presidente que hora assume a direção dos trabalhos os colegas
vereadores e todo o público presente, agradece a Deus por mais um dia de trabalho. Faz um
relato da viagem que fez a Manaus, que o objetivo principal era fazer a modificação do nome
do gestor da Câmara, pois o nome que ainda está é do ex – presidente Sabá Medeiros, mas
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infelizmente não foi possível que lhe passaram as informações erradas, para posteriormente
ser emitido o Certificado Digital. Diz que encaminhou Oficio 147 para Sr. Wilson Volker –
Superintendente da Administração das Hidrovias da Amazônia, solicitando informações a
respeito os alimentos destinados aos ribeirinhos atingidos pela enchente de 2014, que foram
depositados naquele deposito. Encaminhamos oficio 148 a Dra. Joésia Pacheco, Diretora do
Cetam, solicitando Termo de Cooperação técnica, para a capacitação dos servidores da Câmara
Municipal. Solicitamos parceria com a Jucea para possamos ter acesso a legalidade das
empresas em Manicoré. Solicitamos apoio do CCOTI para que tenhamos a Escola do Legislativo
aqui na Câmara Municipal. Solicitou ainda informação do INSS sobre a inauguração do Prédio
em Manicoré e ainda solicitamos uma ação de fiscalização trabalhista em Manicoré do
Ministério do Trabalho. Diz que esteve na Amazonas energia em reunião, onde o Ministro
anunciou um investimento de 6 bilhões de reais para o amazonas, diz que ira apresentar
projeto de utilidade Publica ao IDEAS, pelos relevantes serviços prestados a população de
Manicoré, agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande Expediente: Requerimento
005/2015 de autoria do Ver. Sabá; indicação 02/2015 de autoria do Ver Roberval Neves; regime
de Urgência do Projeto de Lei 006/2015 de autoria do Ver. Anderson. Ordem do Dia. Passa
para discussão e apreciação dos Projetos de Lei 029/2014, de 02/12/2014 que regulamenta a
concessão dos benefícios eventuais da política de assistência social do município de Manicoré.
Durante a discussão do referido projeto houve a necessidade de fazer um melhor estudo sobre
o mesmo, neste sentido o projeto foi retirado de pauta, para uma melhor analise. Foi colocado
em discussão o Projeto de Lei 02/2015, que dispõe sobre a nomenclatura da Unidade Básica de
Saúde do Distrito de Santo Antonio do Matupi, não havendo nenhum vereador para discutir o
Projeto, O Sr. Presidente coloca em votação nominal e em ordem alfabética. O referido projeto
foi aprovado por unanimidade. Foi colocado em discussão o Projeto de Lei 04/2015, que dispõe
sobre a nomenclatura do Prédio da Câmara Municipal de Manicoré, não havendo nenhum
vereador para discutir o Projeto, O Sr. Presidente coloca em votação nominal e em ordem
alfabética. O referido projeto foi aprovado por unanimidade. Foi colocado em discussão o
Projeto de Lei 05/2015, que dispõe sobre a nomenclatura do Auditório da Câmara Municipal de
Manicoré, o Sr. Presidente coloca em votação nominal e em ordem alfabética. O referido
projeto foi aprovado por unanimidade. 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
20 de Abril de 2015.
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