Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré
ATA DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 22 (vinte e dois) 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: Manuel
Sebastião Pimentel de Medeiros. Ás 08:15 foi feita a 2ª chamada dos Senhores
vereadores, o Sr. Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves, 1º Vice Presidente:
Anderson Ferreira de Oliveira, 2º Vice Presidente: Michel David Pinto Breves, 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,
Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros e
Markson Machado Barbosa. 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 36ª Sessão Ordinária,
que foi aprovada com adendo do Ver. Luzinei, Uca e Kdé. Expediente: recebidos e
expedidos. Recebidos: Of. 042-2015 – SEMAD; Of. 192-2015 MPC-AM; Of. 2182015 – MPC-AM; Of. 039-2015 – MPF na Comunidade-Manicoré-AM; Convite do
Conselho Gestor da RDS Rio Madeira; Of. 090-2015 do Coord. Regional de
Educação de Manicoré; Of. 1498-2015 – GS; Of. 022-2015-EESJBRL; Of. 13872015-SP; Of. 007-2015 Amazonas Energia; Convite da IV Conferencia Municipal do
Idoso. Expedidos: Of. Circ. Nº 056-2015-GP; Of. Nº 293, 294, 297, 298, 299, 300,
302, 303, 304, 307, 308, 309, 310, 311 e 312-2015-GP. Pauta da Ordem do Dia:
Projeto de Lei 028-2014 de 28 de novembro de 2014, oriundo do executivo
municipal, que dispõe sobre o Código Tributário do Município de Manicoré; Projeto
de Lei 029-2014 de 02 de dezembro de 2014, oriundo do executivo municipal, que
regulamenta a concessão dos benefícios eventuais da Política de Assistência Social
do Município de Manicoré. Grande Expediente: foram inscritos para o grande
expediente os vereadores: Bombom, Burrim, Sabá Medeiros, Junhão, Kdé e
Roberval. Uso da Palavra. 1º orador: Denilto Silva dos Santos, após cumprimentar a
todos; faz uso da tribuna apenas para reiterar requerimento encaminhado às
Associações de moto taxi de Manicoré solicitando levantamento dos sócios
habilitados; refere-se ao assunto tratado com presidente do DETRAM Manaus Sr.
Leonel Feitosa; informa que recebeu o levantamento através do oficio nº 08-2015 e
passa a fazer a leitura do referido oficio da Associação; diz que irá encaminhar
propositura ao Presidente do DETRAM solicitando habilitação aos sócios das
Associações que prestam serviço a população; diz que ira a Manaus para reforçar a
solicitação, convidou os presidentes das associações; acredita que está contribuindo
e espera que o município seja parceiro na possível ação; em aparte Ver. Luzinei
parabeniza o orador pela propositura; diz que fica na duvida com relação ao próprio
curso de condutores, pois é uma exigência do Detram que o aluno possa passar
pelo curso; diz que o curso é muito caro; acredita que um sonho para essa classe se
conseguir viabilizar o curso pelo Governo do Estado; o orador agradece o aparte e
1

Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré
incorpora ao seu pronunciamento; diz que segundo o próprio Presidente do Detram
informou que atuará em parceria com o CETAM; agradece e finaliza. 2º orador:
Anderson Ferreira de Oliveira, após saudar a todos, justifica sua falta nas sessões
anteriores, pois esteve na semana passada no Distrito de Santo Antonio do Matupi
acompanhando a campanha de vacinação contra a febre aftosa; na ocasião os
moradores apresentaram o descaso que está por parte da Prefeitura em relação a
coleta de lixo; diz que no Distrito de Matupi está um caos devido não haver coleta de
lixo por parte da Prefeitura; diz que os moradores estão ameaçando jogar lixo na
frente da subprefeitura; diz que as estradas vicinais estão caóticas; diz que os
próprios transportadores de alunos estão ameaçando parar de fazer o transporte dos
alunos devido a falta de condições das vicinais; diz que o caos nas vicinais está
prejudicando os produtores, pois não tem condições de transportar seus produtos;
cita outro descaso do executivo em relação ao Distrito do Matupi é o caso da
ambulância, tendo que se deslocar 180 km, ou seja, de Matupi ao Município de
Humaitá com as portas amarradas; diz que escola está pronta mas não foi
inaugurada e os alunos tendo que passar dificuldade; acredita que estão esperando
o período eleitoral para ser inaugurada. Agradece e finaliza. 3º orador: Manuel
Sebastião Pimentel de Medeiros, após cumprimentar a todos; agradece a Deus
por mais está oportunidade de está aqui trazendo os problemas para o debate em
busca de solução; parabeniza o Ver. Denilto pela passagem do seu aniversario;
apresenta moções de congratulação a SEMED pela construções das escolas na
zona rural do município de Manicoré; diz que neste final de semana esteve presente
na inauguração de três escolas rurais; diz que neste mandato teve a entrega de
mais de 30 escolas novas e a previsão de entrega de mais 20 escolas até o final do
mês de julho; Em aparte Ver. Miro Gomes, diz que esteve junto com vereador Sabá
na zona rural na ocasião da inauguração das escolas; diz que foram fiscalizar como
está sendo empregado o dinheiro público; diz que apesar da crise que o país, o
estado e o município atravessam o compromisso com a educação vem sendo
cumprido; o orador agradece o aparte e incorpora ao seu pronunciamento;
parabeniza o MPF de contas pela recomendação; diz que é muito importante a
recomendação, pois quanto mais alunos incluídos na rede municipal porque o
município recebe por isso; diz que necessitamos de creche; finaliza falando sobre
uma reportagem da Revista ISTO É; diz que muitas pessoas lhe interpretaram mal;
em relação à tramitação dos projetos; diz que observa nos mandatos passados de
presidente, que sempre puxam a brasa para debaixo de sua sardinha; diz que hoje
está retornando aqueles tempos passados onde a desigualdade predomina; diz que
não quer que mal aconteça para alguém; conclui pedindo para a Vereadora Nara ler
um trecho da reportagem da referida revista; diz que na reportagem alem de o
Governador alem de demonstrar o amor que tinha pelo seu filho ele também tem a
preocupação com a presidente do Brasil; diz que independente de os projetos que
estão em pauta ser aprovado ou não, vai continuar cobrando a tramitação correta
dos projetos. Agradece e finaliza. 4º orador: Mario Ruy Lacerda de Freitas Jr., após
saudar a todos; parabeniza o Ver. Denilto pela passagem de seu aniversario; trás
algumas proposituras para a apreciação do plenário; fala do convite da reunião do
Conselho Gestor da RDS Madeira; fala sobre o oficio da SEMAD que trata do Edital
da Bolsa Universitária; questiona o prazo de recurso e critério de desempate para os
candidatos; traz requerimento de informação provocada pelo requerimento 016-2015
encaminhado a Coordenadoria de Regional de Ensino em Manicoré, sobre o
transporte escolar; diz que a resposta do Coordenador de Educação do Estado é
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transferindo a responsabilidade para a APMC do Pedro Aguírre; diz que vai
direcionar o requerimento de informação aos órgãos competentes; neste sentido
apresenta Requerimento 017-2015 de sua Autoria, destinado a APC da Escola
Estadual Pedro Aguírre. Assunto – requerimento de informação para que sejam
informados a este Poder Legislativo os seguintes questionamentos: 01. Qual ou
quais as empresas contratadas para executar o transporte escolar fluvial e terrestre
em nosso município¿ 02. Quais as rotas realizadas e qual veiculo terrestre e tipo de
embarcação utilizada para transportar os estudantes¿ 03. Todos os alunos que
necessitam estão sendo atendidos pelo transporte escolar de responsabilidade do
estado do Amazonas; apresenta Requerimento 018-2015 de sua autoria, destinado
aos Gestores de todas as escolas públicas municipais e estaduais. Assunto –
requerimento de informação para que sejam informados a este Poder Legislativo os
seguintes questionamentos: 01. Todos os alunos que necessitam estão sendo
atendidos pelo transporte escolar de responsabilidade do estado do Amazonas; 02.
Houve ocorrência registrada por motorista do transporte escolar, se positivo
encaminhar cópia a este Poder Legislativo; apresenta ainda 019-2015 de sua
autoria, destinado ao Conselho Tutelar. Assunto – requerimento de informação para
que seja informado a este Poder Legislativo se houve ocorrências registradas por
gestores de escolas sobre o transporte escolar, se positivo, enviar cópia dos
encaminhamentos realizados por este conselho tutelar, bem como, cópia das
ocorrências; em aparte Ver. Anderson sugere que na propositura sejam incluídas
as escolas de Santo Antonio do Matupi; o orador agradece o aparte, registra a saída
do secretario de Saúde do Estado do Amazonas; diz que os problemas na saúde
desgastaram o Secretario que veio a pedir sua exoneração; diz que concorda com
as reivindicações do Ver. Sabá sobre a tramitação das matérias; diz que concorda
com certa parte, mas é assim que o executivo nos trata com relação as proposituras
e os prazos; diz que votará favorável ao projeto de Lei 029-2014; em aparte Ver.
Sabá Medeiros agradece o aparte; fala sobre o critério de desempate; diz que
aprovamos a Lei 805 que institui o Programa Bolsa Universitária; diz que precisamos
avaliar está Lei; diz que o que está no edital é o mesmo que foi aprovado na Lei; em
relação a questão da cobrança sobre os prazos; diz que tem cobrado o executivo;
diz que não faz parte do executivo, pois acredita que é falta de respeito não
responder; em relação ao poder legislativo tem cobrado com freqüência, pois é
vereador membro deste poder; o orador agradece o aparte e incorporo ao seu
pronunciamento; diz que se compromete apresentar emenda a Lei para corrigir essa
injustiça; diz que não vê cobrança ao executivo aqui neste plenário, talvez faça isso
lá, mas as pessoas precisam ouvir aqui; finaliza agradecendo o aparte do Ver. Sabá;
5º orador: Kdé, após saudar a todos; parabeniza o vereador Denilto pela passagem
do seu aniversario; agradece a Deus por mais uma oportunidade de poder
representar o povo de Manicoré; diz que esteve na Comunidade de Repartimento
prestigiando a festa de aniversario de 15 anos da Igreja Batista naquela
comunidade; neste sentido apresenta Moção de Congratulação a 1ª Igreja Batista do
Repartimento – Lago do Jenipapo, pela passagem do aniversario de 15 anos, que a
moção seja encaminhada aos senhores Ezequias Castro e Dinei França pela
brilhante confraternização; comenta o discurso do Ver. Anderson entende a revolta
do mesmo; diz que o vereador tem razão e o direito de reivindicar e cobrar; diz que
se não fizer uma mobilização ou manifestação o caminhão não vai este ano daqui;
se coloca a disposição; diz que se revolta com situações como essa é revoltante,
pois o executivo está esperando o momento certo para entregar o caminhão de lixo,
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ou seja, o período eleitoral; diz precisamos fazer uma representação no MPF;
sugere a convocação do Secretario de infra-estrutura que foi eleito vereador por lá;
diz que o prefeito desde 2012 que não vai no distrito e o mesmo tem representante
lá; diz que o prefeito está sendo omisso em relação a isso; Em aparte Ver. Sabá diz
que quer se congratular com o vereador Anderson pelo esforço que o mesmo está
fazendo para que o distrito possa ter melhores dias; diz que nos como vereadores
queremos o melhor para o local que representamos; diz que em Santo Antonio já
tem alguma coisa; diz que não é apenas a vontade do Ver Anderson em resolver,
mas também é vontade do governo em resolver aquela situação, agradece o aparte
e incorpora ao seu pronunciamento; o orador diz que percebe que há discriminação
em relação ao distrito, pois em setembro de 2013 quando estivemos lá e foi
prometido entregar o colégio e o posto de saúde e até hoje não foi feito nada; em
aparte Ver. Anderson, diz que em relação à bolsa universitário embora solicitado,
mas nenhum aluno do Matupi não foi atendido; em relação à escola já foram
construída mais de trinta na zona rural deste município e no Matupi ainda não foi
concluída, entende que isso é discriminação; o orador agradece o aparte e incorpora
ao seu pronunciamento; comenta sobre as obras que a Prefeitura está inaugurando
no meio da crise que o Brasil atravessa; diz que varias pessoas lhe comentário e
também já observou que nas obras na zona rural não há placa de identificação;
segundo o principio constitucional da publicidade a placa de identificação é
obrigatório; diz que fará documento exigindo do executivo que coloque a placa de
identificação; agradece e finaliza. 6º orador: Ver. Roberval Neves, após saudar a
todos e agradecer a Deus; faz um breve relatório da viagem que fiz a Manaus,
saindo na quinta e retornando no sábado; diz que foi para participar da discussão
sobre a privatização da hidrovia do Rio Madeira e também a exposição de
pesquisadores que foram palestrante, mostrando a situação das usinas de jirau e
Santo Antonio; outro assunto tratado foi a expansão do IFAM para o interior do
Amazonas; diz que foi fazer pesquisa de preço de eletrodoméstico e eletroeletrônico
para fazer a aquisição para atender a necessidade do poder legislativo; diz que foi
divulgado matéria sobre a enchente de 2014, mostrando foto da comunidade Pau
Queimado; diz que na matéria, os cientistas enfatizaram e firme em dizer que o
estudo e o relatório de impacto ambiental não incluiu nenhum município do Estado
Amazonas nesse estudo, na questão de prevê esses danos tanto na questão das
barragens, quanto no funcionamento no decorrer do tempo dos danos causados ao
nosso Rio Madeira e as populações ribeirinhas que utilizam este rio; diz que em seu
pronunciamento, lembrou que em 2007 já alertava as autoridades e os órgãos
competentes a respeito disso; diz que alem dos danos causados com a implantação
os impactos são grandiosos: ambientais, sociais e econômicos; diz que os danos
econômicos que Manicoré sofre é por conta da perda da produção; sugeriu que
fizesse uma audiência publica com toda a população da calha do Rio Madeira; diz
que o Projeto de Resolução vai amparar para que possamos efetuar parceria com a
ALEAM para realizar a audiência; em aparte Ver. Junhão reforça que na primeira
reunião que participou sobre essa temática; diz que tiveram grandes conhecedores,
como o Sr. Raimundo Holanda do rio Madeira; diz que argumentou que se estendese a discussão a população atingida; diz que cresceu o olho do Governo Federal
pelos números apresentado são 04 bilhões de toneladas de grãos transportado pela
Hermasa, 08 bilhões de carga gerais e passageiros; diz bem reforçado a atuação do
presidente e espera de imediato possa apresentar a solicitação de audiência publica;
em aparte Ver. Luzinei com relação aos impactos ambientais e financeiro; diz que
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até hoje só temos os malefícios causados pelos grandes empreendimentos; se
tratando de impacto financeiro, os produtores da região de onças quando começou a
secar começaram seus plantios, com isso prejudicou os agricultores da região de
onças; agradece o aparte e insere ao seu pronunciamento; diz que a privatização
tornará os produtos mais caro, pois com o pedágio as empresas vão tirar do
consumidor; diz que o governo federal pagou uma empresa para fazer o
desassoreamento do rio madeira; diz que reforçamos o pedido ao IFAM; diz que o
Prefeito encaminhou documentos reforçando o pedido da Câmara; espera que a
prefeitura abrace essa causa. Agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no
Grande Expediente: Requerimento 017, 018 e 019 -2015 de Autoria do Ver.
Junhão; Moção de Congratulação a 1ª Igreja Batista do Repartimento – Lago do
Jenipapo, de Autoria do Ver. Kdé; Moção de Congratulação a SEMED de autoria do
Ver. Sabá Medeiros. Ordem do Dia. Projeto de Lei 028-2014 foi retirado de pauta
para melhor analise; foi colocado em discussão o Projeto de Lei 029-2014, que
regulamenta a concessão dos benefícios eventuais da Política de Assistência Social
do Município de Manicoré; após a discussão o Sr. Presidente coloca o referido
Projeto de Lei em votação nominal e em ordem alfabética, concluída a votação seis
votos a favor do parecer da 2ª Comissão e seis votos a favor do parecer da 4ª
comissão, com o voto de minerva o Sr. Presidente votou favorável ao parecer da 2ª
comissão; 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 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 22 de Junho de 2015.
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