Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré
ATA DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 15 (quinze) dias do mês de junho de 2015 (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, estando presente até o momento o Vereador: 1º Secretário: Helton
Rodrigues Paes. Ás 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, Nara Nídia Bentes da Silva, Luzinei dos Santos Delgado,
Zulândio Evaristo da Cunha Galdino, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros e
Markson Machado Barbosa. Com sua falta justificada. Anderson Ferreira de Oliveira,
Mario Ruy Lacerda de Freitas Júnior e Michel David Pinto Breves. A seguir o senhor
presidente, invocando o nome de Deus registra o número legal e de acordo com o que
dispõe 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
34ª Sessão Ordinária, que foi aprovada sem restrições. Expediente: recebidos e
expedidos. Recebidos: carta de agradecimento da Universidade do Estado do
Amazonas; Of. Nº 006/2015 da Eletrobrás; Of. Nº 006/2015 – SEC/PMDB/MANICORÉ;
Of. Cir nº 009/2015 – SEMPS; Of. Cir. Nº 011/2015 – GM; comunicado nº 015/2015 da
Eletrobrás; Of. Nº 060 e 062/2015 da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
Requerimento de justificativa ausência nº 006/2015 – GAB/VER/MICHEL;
Requerimento nº 012/2015 GAB/ VER/ ANDERSON. Expedidos: Of. Nº 276, 277, 278,
279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290/2015 GP. Pauta da Ordem
do Dia: Não houve. Grande Expediente: foram inscritos para o grande expediente os
vereadores: Sabá Medeiros e Roberval Neves. Uso da palavra: 1º Orador: Manuel
Sebastião Pimentel de Medeiros cumprimenta o Sr. presidente os colegas vereadores e
todo público presente; agradece a Deus por mais uma oportunidade poder exercer seu
trabalho; diz que neste final de semana, não viajou para o interior, mas esteve fazendo
uma reflexão de sua vida política e chegou a conclusão de que devemos continuar
tratando bem as pessoas, pois quem nos procura não são culpados por estarmos em
situação difícil, estressados e outros; diz que a maioria dos políticos tentam implantar
na cabeça das pessoas muitas fantasias; fala que é necessário que tenhamos a
coragem de dizer a verdade; cita como exemplo, o Governo municipal tenta resolver os
problemas em relação a Escola, merenda escolar, energia, mas sabemos que é
impossível resolver todos os problemas; diz que vai continuar seu trabalho como
vereador da forma que sempre foi, tratando bem as pessoas apesar das dificuldades
que os vereadores passam, pois a situação ficou difícil para todos devido a crise que
afeta o Brasil, os Municípios e os Estados; Em aparte Ver. Luzinei cumprimenta o Sr.
Presidente os colegas vereadores e todo público presente, fala que com relação a
questão da energia relatado pelo orador, onde um põe a culpa em outro; diz que esse
problema vai prolongando cada vez mais, pois até ontem ainda teve problema de
energia; diz que no seu ponto de vista não devemos procurar o culpado e sim procurar
solucionar os problemas; fala que estava lanchando com seus filhos e viu um cidadão
Empresário de nossa cidade, colocando a culpa no Governo Municipal, com relação a
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questão de energia, onde o mesmo dizia para a Srª do lanche que isso é um
desrespeito com a população de Manicoré, mas que o problema iria ser solucionado e
citou que o Senador Eduardo Braga estaria mandando um grupo gerador; diz que
temos que procurar solucionar o problema juntos e não esta colocando a culpa em um
e outro; diz que com relação a crise, a tendência é piorar; diz que fez uma pesquisa na
internet e viu que a presidenta Dilma ela já consultou o setor financeiro do Governo
para a voltar o imposto da CPMF, ou seja, mais imposto vindo para a população pagar,
viu também que o Governo Federal deixou de pagar as contas públicas de 2014, se
pergunta se essas contas vão ser reprovadas, mas houve irregularidade cerca de 37
bilhões que não foram pagos esse tributos; diz que ficou pensando no orador que já foi
presidente e dizia que o galho sempre quebra pro lado mais fraco; orador agradece o
aparte e incorpora seu pronunciamento, diz que o aparte vai engrandecer seu
pronunciamento, queria que as pessoas entendesse ou colocasse em pratica, por que
o prefeito é de um partido e eu sou de outro que vou colocar a culpa nele pelos
problemas que existe em nosso Município; diz que fica muito triste com isso, fala que
essa questão de energia em Manicoré, sabemos que já vem de muito tempo já tivemos
em uma situação bastante complicada, mas deu uma melhorada aparte de 2014, e
agora a situação piorou; diz que não concorda que as pessoas coloquem a culpa em
quem não tem, por que o primeiro culpado que as pessoas colocam é no vereador; diz
que apresenta indicação somente para lembrar que precisa ser feito. Em aparte Ver.
Kdé fala que o orador tem toda razão e o direito de apresentar suas indicações e diz
que no seu ponto de vista somos os olhos da sociedade; diz que toda indicação de
qualquer vereador estará ajudando a solucionar os problemas, pois as que as vezes o
prefeito não tem o conhecimento; orador agradece o aparte e incorpora seu
pronunciamento e diz que o orador tem razão quando fala que nos somos os mais
sacrificados; diz que estava na Escola Maria Sá (GM3) para falar com uma professora
sobre um programa de professores do ensino médio, quando saiu viu duas pessoas
conversando sobre questão política; diz que ficou interessado pelo assunto e ficou
ouvindo; diz que uma pessoa falou “que em Porto Velho as pessoas vão com o
vereador e ele ajuda as pessoas, com a passagem, apoio para fazer mudança, etc”,
mas aqui em Manicoré o vereador ganha muito bem e poderia ajudar as pessoas; mas
você vai na Câmara o vereador diz que não tem dinheiro; o orador diz que perguntou
para eles quanto ganha o vereador de Porto Velho ou de Roraima? Já pararam para
pensar e fazer uma comparação ao vereador de Manicoré? E eles disse que vereador
não ganha menos de 20 mil reais; o orador disse para eles que o vereador de Roraima
chega a ter um salário de 100 mil reais; o vereador de Porto Velho, tal vez mais do que
isso, mas o vereador de Manicoré ganha somente R$ 6.012,00 bruto e descontando a
previdência, imposto de renda, e os empréstimos consignados, fica em torno de R$
3.000,00; diz que hoje o que recebe da Câmara é uma faixa de 3 mil reais; diz que o
cidadão não acreditou; diz que o vereador de Manicoré ganha muito mal, por que um
oficial de justiça ganha duas vezes mais do que o vereador de Manicoré; diz que o
vereador é muito solidário ajuda muita gente; Em aparte Ver. Helton fala que no ultimo
sábado esteve no porto da Igreja, e tinha uma rodada de pessoas onde tinha um
professor já experiente e comentando que o vereador tem muito dinheiro; diz que
respondeu dizendo que o vereador ganha o seu salário; e o professor falou que na
época do Lucio o repasse da Câmara era de R$ 300.000,00 mil mês; respondeu
dizendo que a Câmara recebe um percentual e não passa daquilo; diz que hoje a
Câmara recebe em torno de R$ 220.000,00 para despesas toda da Câmara; diz que
por mais que fale a verdade as pessoas não acreditaram; orador agradece o aparte e
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incorpora seu pronunciamento, diz que mesmo fora desta casa vai defender os
vereadores por que sabemos da dificuldade que os vereadores passam; em aparte o
Ver. Markson fala que a partir do momento que você exerce a função de vereador,
parece que você não tem mais sua vida pessoal; cita exemplo dizendo que o Vereador
recebe seu subsidio mensal, mas tem sua vida pessoal: gastos com alimentação,
vestimentas, energia, gás e outros; diz que aonde chegamos somos visto como
dinheiro’; em aparte Ver. Luzieni diz que com relação ao nosso salário e ao de Porto
Velho devem esta comparando ao auxilio paletó dos vereadores, ou com a verba de
gabinete, pois lá cada um deve receber; em aparte Ver. Kdé diz que as pessoas são
tão mal informadas com relação ao recebimento do vereador, que antes de ser
vereador as pessoas pediam uma latinha de cerveja, agora eles só pedem de caixinha;
diz que vinha viajando e um Sr. estava falando em salário e vinha o segundo Sargento
Pimenta e falou o que ganhava que é muito mais do que o salário do vereador e o
referido senhor conversando entre nos disse: se um policial ganha isso imagina o
vereador é uns R$ 100.000,00; diz que informou a ele quanto era seu salário e o
mesmo não acreditou; orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento, diz
que mesmo assim não vai parar de informar as pessoas com relação a isso. Apresenta
Indicação nº 22/2015 de sua autoria, assunto: indicar a OI/TELEMAR instalação de
telefones nas Escolas das comunidades onde funciona o ensino com mediação
tecnologia no Município de Manicoré e passa a fazer suas justificativas; apresenta
Indicação 23/2015 de sua autoria, assunto: indicar a OI/TELEMAR a mudança da
antena e orelhão do telefone da comunidade de Nazaré do Retiro para um local mais
seguro, a mesma fica a margem esquerda do Rio Madeira, 1H40M de voadeira, parte
de cima do Município de Manicoré e passa a fazer suas justificativas; apresenta
Indicação 24/2015 de sua autoria, assunto: indicar. Secretaria Municipal de Produção e
Abastecimento, a mecanização das áreas agrícolas nas comunidades do Atininga,
Lago do Jenipapo, Lago do Matupiri Grande, Lago do Matupirizinho, Lago do
Jatuarana, Igarapezinho e Barreira de Manicoré para a pratica da Agricultura Familiar
de subsistência nas áreas de reserva de acordo com que for permitido por Lei e passa
a fazer suas justificativas; apresenta Indicação 25/2015 de sua autoria, assunto: indicar
a Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento e ao IDAM, assistência técnica
aos agricultores da comunidade de Barreira de Itaituba – Vencedorzinho e Adjacências
na pratica da agricultura familiar de subsistência e passa a fazer suas justificativas;
apresenta Indicação 26/2015 de sua autoria, assunto: indicar a Prefeitura Municipal de
Manicoré o fechamento temporário do retorno enfrente a fabrica de asfalto que do
acesso a mesmo vindo da estrada do Atininga e passa a fazer suas justificativas;
apresenta Indicação 27/2015 de sua autoria, assunto: indicar a Prefeitura Municipal o
conserto do Grupo Gerador, reforma da rede elétrica e construção da casa de forca na
comunidade Nazaré do Retiro – Rio Madeira e passa a faze suas justificativas,
agradece e finaliza. Neste momento o Sr. presidente convida o Sr. 1º Secretario:
Helton Rodrigues Paes, para assumir a direção dos trabalhos e pede a palavra. 2º
Orador: Roberval Edgar Medeiros Neves cumprimenta o Sr. presidente que ora dirige
os trabalhos, os colegas vereadores e todo público presente; agradece a Deus por
mais uma oportunidade de poder representar o povo de Manicoré; destaca a carta de
agradecimento da Universidade do Estado do Amazonas, dos acadêmicos do cursos
de tecnologia e logística núcleo no ensino superior de Manicoré, agradecendo a
generosa colaboração e participação da 1ª semana de logística realizado em Manicoré
que teve como principal objetivo relatar os gargalos logísticos presentes no Município e
no Estado; fala que foi contratado um novo portal, uma Empresa para hospedar o novo
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portal da transparência obedecendo a Lei complementar 131 e a Lei Federal nº 12.527
a Lei de acesso a informação e a Lei da transparência; diz que temo agora o portal
implantado e funcionando, relata que não temos apenas um portal da transparência
temos dois, um hospedado na associação Amazonense do Município e o outro em uma
outra Empresa; fala do convite do Conselho Gestor da RDS Rio Madeira convidando os
membros conselheiro titular para a 16ª reunião Ordinária do Conselho Gestor de
Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Madeira no Município de Novo
Aripuanã que ocorrera as 8:00 horas do dia 23 de junho de 2015 no Centro comunitário
da comunidade de Livramento no Município de Novo Aripuanã; diz que essa casa
estará presente, pois é importante estarmos presente nesses encontros de conselhos
onde está o povo e comunidade para que possamos não apenas está levando
informações, mas também recebendo informações e contribuindo com a deliberação
das proposituras daquele conselho; diz que recebeu convite da prefeitura e Eletrobrás
Amazonas Energia para reunião com as famílias cadastradas no cadastro único
beneficiário do programa Bolsa Família e beneficio de prestação continuada para
orientações referente a tarifa social de energia elétrica; diz que esse é um beneficio
reconhecido pela Lei Federal 1.212 de 20 de Janeiro de 2010; diz que desde 2010
esses beneficio já deveria esta à disposição dos beneficiários; resalta a presença do
Ministério Público Federal no Município de Manicoré; diz que é importante essa ação
do Ministério Público e é uma oportunidade que as pessoas têm de esta buscando
seus direitos; estão realizando um Projeto chamado Ministério Público Federal na
comunidade, onde recebem a demanda, reclamações e a partir daí elaboram uma
documentação e fazem recomendações aos Gestores e a partir daí de um prazo não
cumprido das recomendações ai sim o MPF move ação Civil Pública ou ação criminal;
diz que o Ministério Público já notificou a Amazonas Energia dando o prazo de 10 dias
para que regularize a situação da energia em Manicoré; diz que levou duas pacientes
na Secretaria de Saúde e uma que precisava de medicamento Básicos, pois não tinha
nos postos e uma outra precisava de exame de ultrassonografia; diz que o Dr. Gilberto
passa a reaquisição de exame e muitas vezes quer que as pessoas façam em seu
consultório; diz que isso é um absurdo; diz que não podemos de maneira alguma
aceitar uma situação dessas; fala que o Secretario lhe mostrou um valor que segundo
ele faz despesas com medicamentos; diz que o valor que ele lhe mostrou é um valor
insignificante para o Município de Manicoré; diz que o repasse que é feito para comprar
medicamento é pouco, mas não significa que é somente daquele recurso que se pode
comprar medicamento; diz que sabemos que o Município pode usar outro tipo de
recurso para comprar medicamentos são mais de R$ 12.000.000,00 para cuidar da
saúde da população; diz que o orçamento de Manicoré nunca teve déficit então por que
não tem recurso; diz o que falta é saber utiliza os recursos, agradece e finaliza.
Matérias a serem votadas no Grande Expediente: indicação nº 022, 23, 24, 25, 26 e
27/2015 de autoria do Ver. Sabá Medeiros. Ordem do Dia. Não houve. Neste momento
o Sr. Presidente convida os senhores Vereadores para permanecer no plenário após a
sessão para discussão do projeto de Lei sobre o Estatuto do Servidor Público; diz que
participou da Conferencia Municipal da Criança e do Adolescente e que precisa ser
indicado um o titular e o suplente de delegado para participar da Conferencia Estadual,
após a discussão foi escolhido: Roberval Edgar Medeiros Neves – Delegado Titular e
Luzinei dos Santos Delgado – Delegado Suplente. Considerações Finais: Não Houve
oradores inscritos. Não havendo mais nada a tratar, o senhor 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
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Rodrigues Paes Secretario da Mesa Diretora lavrei a presente Ata. Sala das Sessões
da Câmara Municipal de Manicoré, Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares Duarte, em 15
de Junho de 2015.
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