Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré
ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 28 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. As 08:15 foi feita a 2ª chamada dos Senhores vereadores, o
Sr. Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves, 1º Secretário: Helton Rodrigues Paes, 2º
Secretário: Denilto Silva dos Santos e demais Vereadores: Emir Pedraça de França, Eldamiro das
Neves Gomes, Luzinei dos Santos Delgado, Markson Machado Barbosa, Nara Nídia Bentes da
Silva, Zulândio Evaristo da Cunha Galdino e Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros. Com suas
falta justificadas: Anderson Ferreira de Oliveira, Michel Dave Pinto Breves, Mario Ruy Lacerda
de Freitas Júnior. 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
ata da 21ª Sessão Ordinária, que foi aprovada sem restrições Expediente: Recebidos e
Expedidos. Recebidos: Of. Nº 126/2015/SEINT/GS/SRTE – AM; Of. Nº 153/2015 – GABPRES/TER
– AM; Of. Nº 999/2015 – GS; Of. Nº 057/2015 – UARPV; Convite do ICMBio convidando para
consulta pública sobre criação de UC Federal. Telegrama do Exmo. Sr. Presidente da ALE/AM.
Expedidos: Of. Cir. Nº 031/2015/GP; Of. Cir. Nº 039/2015/GP; Of. Cir. Nº 040/2015/GP; Of. Nº
169/2015/GP. Pauta da Ordem do Dia: Projeto de Lei 07/2015 de 27 de Abril de 2015 que torna
de Utilidade Publica o Instituto de Desenvolvimento Amazonense Sustentável - IDEAS. Grande
Expediente: foram inscritos os vereadores: Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, Emir
Pedraça de França e Roberval Neves. Neste momento O Presidente abre espaço o Sr. Secretario
de Promoção Social, Joaquim Ribeiro para explanação sobre o Projeto de Lei 029/2014. Já com
a palavra cumprimenta o Sr. Presidente os vereadores e todo o público presente. Inicia sua
apresentação entregando um kit de leis federais aos senhores vereadores, kit que fundamenta
a aprovação da referida Lei, fala que a Lei orgânica de assistência Social 1742 que orienta os
Municípios a regulamentar os benefícios eventuais, fala que com a aprovação da Lei abrirá
créditos para o Município de Manicoré tenha capacidade de receber recursos Federais e
Estaduais e ainda colocar na Lei orçamentárias esses programas, em vista que é um anseio da
população de Manicoré, fala que esta a disposição de todos para prestar esclarecimento sobre
esse Projeto de Lei de benefícios eventuais, que é apenas uma regulamentação em nível
Municipal. Ver. Bombom cumprimenta o Sr. presidente os colegas vereadores o Sr. Secretario
e todo público presente, fala que como relator da 2ª Comissão de Finanças e Orçamentos, diz
que seu parecer foi contra o referido Projeto na sessão passada fez sua justificativa naquele
momento. Diz que não quer condenar ninguém. A câmara aprova Projetos, mas o Executivo
não executa. Diz que em 23 Projetos passados votamos favorável, fala que votará com
consciência e coerência. Cita exemplos de projeto aprovados e não executados: Projeto de Lei
de quite moradia, Projeto Leite do meu filho. Parabeniza o Sr. Secretario pela sua atitude,
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enquanto outros se quer respondem o ofício a esta casa, fala que irá contribuir com o referido
Projeto, pois foi melhorado e suas justificativas foram muito boas, espera que o Projeto seja
executado. O Sr. Secretario agradece as palavras do vereador Denilto. Diz que as ações já vem
acontecendo: distribuição de cestas básicas, alugueis sociais, porem sendo baseado nas Leis
Federais. Diz que essa Lei Municipal é para dar mais respaldo para o Município expandir cada
vez mais. Ver. Sabá cumprimenta o Sr. presidente o Sr. Secretario os colegas vereadores e todo
o público presente, fala que sempre coloca para as pessoas que é vereador não para melhorar
sua vida particular e sim para trabalhar a favor da população, fala que viu uma reportagem no
fantástico que as pessoas estão apenas querendo melhorar suas vidas particulares do que
melhorar a situação do povo. Diz que somos Legisladores mais muitas vezes por ver as
dificuldades da população agente vai fazendo a assistência social a quem precisa. Diz que o
referido Projeto de Lei vai ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas, diz que se preocupa com
aqueles que as vezes vão para sala de aula sem tomar seu café, por que estão com dificuldades
sociais e financeira. Diz que fez algumas alterações, em alguns artigos, diz que as mudanças
foram feitas no sentido de melhorar, diz que é favorável ao Projeto e respeita a posição do Ver.
Denilto que tem nos ajudado muito a aprovar os Projetos de Lei. Agradece e finaliza. Ver.
Bombom fala que como líder de sua bancada agradece a presença do Sr. Secretario, fala que
seu gabinete esta a disposição a qualquer servidor da Secretaria. Agradece e finaliza. Ver.
Luzinei cumprimenta o Sr. Presidente o Sr. Secretario, os colegas vereadores e todo público
presente, fala que respeita a opinião do Ver Denilto quando fala que tem contribuído com sua
votação para aprovação dos Projetos para o bem do Município de Manicoré, fala que temos
que fazer a nossa parte independentemente de A ou B, fala que está com a consciência
tranqüila com relação a esse Projeto, fala que o Projeto que vier para este poder para fazer o
bem para a população terá seu voto favorável a todos eles e esse é apenas mais um que vem
trazer muitos benefícios para o nosso Município. Ver. Uka Galdino cumprimenta o Sr.
presidente o Sr. Secretario da Promoção Social os colegas vereadores e todo público presente,
fala que ver a grande importância desse Projeto não da questão eleitoreiro, mas da
necessidade das pessoas que necessitam desses benefícios para eles possam minimizar seus
problemas, fala que diante o que já ouviu dos vereadores e do Sr. Secretario foi muito bem seus
esclarecimentos, fala que a posição do Ver. Denilto é muito importante abrirmos a discussão e
posteriormente votação, parabeniza o Sr. Secretario pela sua disposição. Agradece e finaliza.
Ver. Markson cumprimenta o Sr. presidente o Sr. Secretario os colegas vereadores e todo
público presente, fala que a Lei vai ficar para o Município independentemente de quem seja o
gestor, como Legislativos temos que analisar o Projeto para atender melhor a população, diz
que conforme dito pelo Ver. Luzinei, não quer ser taxado como vereador contrario ao projeto.
Diz que temos que fazer a nossa parte votar e cobrar para que seja executado da melhor forma
possível. Ver. Kdé cumprimenta o Sr. presidente o Sr. Secretario os colegas vereadores e todo o
público presente, pergunta ao Sr. Secretario se haverá um conselho para analisar e
acompanhar as famílias? Fala que nossa intenção seria fazer umas emendas principalmente o
ano eleitoral suspender a execução desse Projeto, mas se for bem acompanhado por pessoas
competente será feito um grande trabalho desse Projeto em nosso Município. Fala que é um
Projeto muito importante e espera que seja executado. O Sr. Secretario agradece o orador e
responde sua pergunta dizendo que toda e qual quer ação que for executada pela essa Lei irar
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ter sim um acompanhamento do conselho Municipal com as famílias. Ver. Eldamiro
cumprimenta o Sr. presidente o Sr. Secretario os colegas vereadores e todo o público presente,
agradece o Sr. Secretario e sua bancada pela presença, agradece a presença de todos que estão
aqui mostrando respeito com o nosso pedido para tirar nossas duvidas, parabeniza o Ver. Sabá
Medeiros por ter sugerido algumas mudanças para melhorar o referido Projeto, acredita que
esse Projeto tem boa intenção, pois vem para beneficiar a nossa população, espera que esse
Projeto seja executado. Agradece e finaliza. Ver. Roberval fala que os Governos e
administrações erram muito quando colocam coisas que já existem em Lei, diz que quando foi
feito, por exemplo, o plano diretor, diz que estavam transcrevendo colocando dispositivos na
Lei que já existe na Lei orgânica e na constituição Federal. Fala que o chefe do poder executivo
tem o instrumento legal para atender situação de calamidade. Fala que o instrumento que o
Governo tem, podem usar e não há necessidade de colocar norma. Diz que em situação de
calamidade o Prefeito pode comprar em qual quer loja desse País. Fala que vereador tem a
função de fiscalizar. Fala que na situação de calamidade, o município dispõe de 3% de reserva
de contingência na Lei orçamentária. Fala que já aprovamos Lei que não foi executada como
por exemplo, o kit moradia, que não tem o conhecimento se foi beneficiada nenhuma pessoa,
que esteja passando por situação de vulnerabilidade. Fala que é favorável ao Projeto, mas que
seja atendido fora do período eleitoral. Diz que os Governos tem usado muito situação como
essa. Diz que não ver Governo nenhum atender alguém fora do período eleitoral, quando chega
o período eleitoral que querem atender, espera que a situação mude para melhor. Agradece e
finaliza. O Sr. Presidente passa a palavra a Ver. Nara Nidia cumprimenta o Sr. presidente o Sr.
Secretario os colegas vereadores e todo o público presente, fala que esse é um processo
relevante e muito importante para o Município de Manicoré. Comenta o que foi dito pelo Sr.
Presidente, sobre a ação do projeto não ocorrer no período eleitoral. Diz que ficou preocupada
em relação a isso para que não cause mais uma discussão e colocarmos esse Projeto mais a
frente e a população dessa forma não ser atendida. Sugere que esclareça bem essa situação.
Diz que se formos colocar uma Lei nesse sentido vamos ir de encontro com os benefícios
sociais, no caso o Bolsa família. Agradece o Sr. Secretario por sua explicação. Ver. Roberval fala
que o Bolsa família como a vereadora Nara citou não é um beneficio eventual ele é contínuo.
Diz que os Governos se aproveitam de alguns instrumentos para poder fazer essa situação no
período eleitoral para ganhar voto. O Sr. Secretario fala que os fatos não tem data e nem hora
para acontecer, fala que não podemos ficar preso numa situação por capricho de algumas
pessoas, fala que toda e qualquer ação que está no Projeto será avaliada pela nossa equipe
técnica. Agradece a todos os vereadores pelo convite e finaliza. Em seguida o Sr. Presidente
passa ao uso da palavra. 1º Orador: Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros cumprimenta o Sr.
Presidente os colegas vereadores e todo o público presente, fala que seu objetivo hoje é
apresentar indicações, fala que sua vida toda foi dedicada a duas situações: as pessoas mais
humildes e a Educação. Fala que nesses 23 anos de política vem ajudando muitas pessoas que
precisam e fica feliz quando vê uma pessoa humilde passando em uma faculdade, fala que ficou
muito feliz pela convocação do Sr. Secretario por ter vindo neste poder para esclarecer sobre o
funcionamento do Projeto de Lei, fala que as pessoas nos procuram e nos pergunta vereador o
que vocês estão fazendo para melhorar a situação da energia do nosso Município? Fala que
queria ser o Senador da República para resolver todos os problemas relacionado a energia, fala
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que é um problema nosso, mas não temos o poder de resolver, fala que temos feito um esforço
muito grande para tentar resolver esse problema, fala visitou a comunidade do Curara e viu
que ainda tem uma escola construída desde o primeiro mandato do Prefeito Nena desde o
período de 1993. Fala que se todo governante deste município fizesse um pouquinho hoje os
problemas seriam bem menores. Fala que o governo atual já fez mais de trinta escolas, mas
está faltando muito mais a ser feito. Neste sentido apresenta indicação 007/2015 de sua
autoria. Assunto. Indicar a Prefeitura Municipal a construção de Escola Indígena da aldeia do
Curar no Rio Mataurá e passa a fazer suas justificativas. Apresenta indicação 008/2015 de sua
autoria. Assunto. Indicar a Prefeitura Municipal a doação de grupo gerador 12HP e 7,5 KVA, e
construção de uma rede elétrica de 600m e casa de força na aldeia do Curara, no Rio Mataurá.
Agradece e finaliza. 2º Orador: Emir Pedraça de França cumprimenta o Sr. presidente os
colegas vereadores e todo público presente, fala que pediu o uso da tribuna para falar sobre a
educação do nosso Município, fala que visitou algumas comunidades na semana passada, diz
que a situação é preocupante, pois a situação dos Prédios escolares esta numa situação
precária, os professores que estão na comunidades apenas para receber seu dinheiro e muitos
não tem a formação para transmitir aos alunos. Fala que as pessoas e os alunos estão
desmotivadas em ir para a Escola, principalmente por falta de merenda e bons professores. Diz
que na região do Verdum a situação é a mesma, falta investimento do governo municipal. Fala
que na reforma da escola a RDS fez sua parte e a Prefeitura não cumpriu o prometido. Na
comunidade Sempre Viva, no governo do ex prefeito Emerson deixou a escola entre 70% a 90%
em construção e até hoje não foi concluído. Pergunta ao Ver. Sabá Medeiros se tem
conhecimento que a esposa do Sr. João Henrique é agente de saúde, o seu filho faz transporte
escolar, e o seu genro faz limpeza da escola. Em aparte Ver. Nara fala acredita que seja
deselegante da parte o orador falar que os profissionais não têm formação, diz que não é
verdadeira a sua afirmativa, por que 95% dos Professores mesmo aqueles que são contratados
estão cursando o sexto período cursando a universidade. E para formar esses profissionais tem
uma contra partida do Município. Diz que no Atininga chegou o Programa Luz Para Todos que
tem contra partida do Município. Diz que o Município paga professor, agente de saúde e isso é
investimento que a prefeitura esta fazendo em todas as comunidades da zona rural. Diz que
para a comunidade Sempre Viva o Governo já licitou a construção de uma escola e pretende
iniciar a construção ainda esse mês de maio. Fala que não podemos querer colocar somente os
anseios dos comunitários, pois são muitas comunidades e o Município tem um planejamento
dos recursos. Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento. Fala que quem esta
invertendo as coisas é a Vereadora, pois investimento são obras, construções. O Programa Luz
Para todos todo mundo sabe que é investimento do Governo Federal, fala que não sabe se o
Município tem contra partida com o Governo Federal, fala que quando acontece algum
problema a culpa é do governo Federal, mas quando estava sendo lançado o Projeto era o
Município, e o pagamento dos funcionários, como professor, acredita que não seja
investimento para a comunidade, mas sim obrigação. Em aparte Ver. Markson esclarece que
quando o Governo Municipal coloca um agente de saúde, professor, é sim investimento fala
que já foi licitada as escolas para Santa Terezinha e Terra Preta do Atininga, acredita que em
breve serão construídas, fala que nesse mês de abril foi inauguradas duas escolas uma no Parirá
e outra na comunidade de São Sebastião Ilha das Onças. O orador agradece o aparte e
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incorpora seu pronunciamento espera que o Governo veja a prioridade. Fala sobre a questão da
energia, na atravessia da Barreira do Matupiri. Fala que já está com mais de ano que foi
desligada, devido à enchente e até agora não descobriram qual problema. Fala que o Senador
Eduardo Braga Ministro de Minas Energia anunciou um investimento de seis Bilhões para
Estado do Amazonas. Diz que falou com gerente da Amazonas energia e disse que está
programado um grupo gerador pra junho ou julho para Manicoré. Em aparte Ver. Sabá fala que
sua luta e seu trabalho é para que possa melhorar o Município com qualquer administrador que
esteja no Município, fala que não esta satisfeito com as ações do Governo, mas precisamos
saber quais são as condições que o Município tem para resolver esse problema, pois não é só
aqui em Manicoré e sim em todo Amazonas. Acredita que com o Senador Eduardo Braga a
frente do Ministério de energia vai resolver o nosso problema. Em relação ao Atininga já esta
licitada a construção de uma escola, espera que o Governo tenha condições financeira para
resolver esse problema, em relação a Sempre Viva existe escola tão próximo da comunidade
como novos prazeres, verdum e podem atender, mas mesmo assim esta programado para a
construção da escola, em relação aos professores do Município, acredita que tivemos uma
evolução muita grande na questão dos profissionais do magistério, temos alguns professores
do ensino médio, mas temos uma grande quantidade de professores com faculdade. Orador
agradece e incorpora seu pronunciamento e finaliza. Neste momento o Sr. presidente convida o
1º Secretario Ver. Helton para assumir a direção dos trabalhos e pede a palavra. 3º Orador:
Roberval Edgar Medeiros Neves cumprimenta o Ver. Helton que hora dirigi os trabalhos os
colegas vereadores e todo o público presente apresenta requerimento 002/2015 de sua
autoria. Assunto. Requeiro, ouvido o douto plenário e na forma regimental, de acordo com o
que dispõe o Inciso VI, Parágrafo 3º, Art. 100, do regimento Interno e Legislação pertinente,
que sejam encaminhado expediente ao Exmo. Sr. Lucio Flavio do Rosário, Prefeito Municipal e
ao exmo. Sr. Kennedy Machado Duarte, secretario Municipal de Administração, no prazo de lei,
solicitando informações documentais e completas sobre a situação da guarda municipal e passa
a fazer suas justificativas. Fala que precisamos saber o que esta acontecendo para que
possamos tomar as devidas providencias a respeito disso. Agradece e finaliza. Matérias a serem
votadas no Grande Expediente: Requerimento 002/2015 de autoria do Ver. Roberval;
indicação 007/2015 e 008/2015 de autoria do Ver. Sabá. Ordem do Dia. Passa para discussão e
apreciação do Projeto de Lei 07/2015, de 27/04/2015. 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. 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 28 de Abril de 2015.
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