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ATA DA 76ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 14 (quatorze) dias do mês de Dezembro 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. 2º Secretario Denilto Silva, 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
Secretario: Denilto Silva dos Santos e demais Vereadores: Emir Pedraça de França,
Eldamiro das Neves Gomes, Nara Nídia Bentes da Silva, Luzinei dos Santos Delgado,
Markson Machado Barbosa, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros e Zulândio
Evaristo da Cunha Galdino. Com suas faltas justificadas: Helton Rodrigues Paes,
Michel David Pinto Breves e Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior. 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
75ª Sessão Legislativa, que foi aprovada por unanimidade. Expedientes: recebidos e
expedidos. Recebidos: Of. nº 012/2015/FRENPAC; Of. nº 003/2015/COPMFM; Of. nº
094/2015/SEMAD; Of. Cir. nº 258/2015/AAM; Convite/CREPOM; Solicitação de
Informação/2015/Vinícius; Of. nº 015/2015/CMBIO; Decreto Municipal nº
082/2015/GPMM. Expedidos: Of. nº 567, 570, 571, 572, 573, 574, 575/2015/GP e Of.
Cir. nº 087 e 091/2015/GP. Pauta da Ordem do Dia: Não houve. O Sr. presidente diz
que com relação à pauta da ordem do dia, era para nós trazermos o projeto de emenda
à lei orgânica do município que aumento ou não, o número de vagas para o cargo de
vereador, mas temos vereadores ausentes, por isso será inserido na pauta das três
sessões restantes deste ano. Ressaltou que só serão inseridos na pauta os projetos
quando estiverem presentes na sessão todos os trezes vereadores, para não haver
desculpa e justificativa perante a sociedade em dizer que era a favor ou contra, por
essa razão, só será aceito a justificativa de ausência em caso de doença comprovada,
por que temos projetos importantes para serem discutidos e votados. Questão de
Ordem Ver. Nara Nídia, após cumprimentar a todos, proferiu que acredita que é o
nosso compromisso e responsabilidade estarmos aqui nas segundas e terças-feiras,
independentemente que tenha projetos ou não. Justificou a sua ausência nas sessões
do dia 21 e 22 deste mês, devido ter que viajar a compromisso. Diz que colocar
projetos para serem votados, contando com a presença dos trezes vereadores, isso
será quase impossível, por que durante o ano de 2015, isso não aconteceu, pois se
formos esperar pra votar projetos com a presença de todos, os projetos irão continuar
em pauta e nós não ficaremos de recesso. Questão de Ordem Ver. Luzinei Delgado,
após cumprimentar a todos, sugeriu ao presidente da casa e ao líder da oposição, que
convocasse caso fosse possível todos os vereadores para que pudéssemos votar o
projeto de emenda à lei orgânica de Manicoré, que aumenta o número de vereadores
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para o dia 21 deste mês. Questão de Ordem Ver. Sabá Medeiros, após cumprimentar
a todos, sugeriu ao presidente que fizesse a divulgação da pauta das sessões de forma
antecipada especificando os projetos e datas, assim informando a cada um
parlamentar, caso não justificasse sua ausência de forma plausível, seria colocado
falta. Em relação à emenda a lei orgânica, precisamos de dois terços para sua
aprovada, caso isso, não aconteça, a vida deve continuar, até por que foi feito a
divulgação. Questão de Ordem Ver. Uca Galdino, após cumprimentar a todos, proferiu
que fez programação para viajar a compromisso no dia 22 deste mês, pela parte da
tarde. Concorda com a sugestão do edil Sabá Medeiros em fazer a divulgação da
pauta, inclusive, o regimento interno garante e permite à votação de material, tendo a
maioria absoluta, agora esperar a presença de todos os vereadores será difícil, até por
que alguns têm outros compromissos, portanto, fazendo essa divulgação, os edis que
tiverem o interesse em participar vens. Ressaltou que caso as sessões ultrapasse do
dia 22 deste mês, apresentará sua justificativa por escrito. Questão de Ordem Ver.
Emir França, após cumprimentar a todos, diz que concorda com os edis Sabá Medeiros
e Uca Galdino, por que os interesses particulares na pode predominar em nossas
obrigações parlamentar, pois devemos cumprir com os nossos compromissos neste
poder legislativo em primeiro lugar e depois os particulares, inclusive, temos projetos
importante para serem votados, como a LDO, PME e LOA. O senhor presidente, diz
que aceitará a sugestão do edil Sabá Medeiros no sentido de organizar as pautas e
datas, inclusive, convidará todos os edis para participar de discussão e analise dos
projetos no gabinete da presidência, por exemplo, a LDO, não foi aprovado, devido o
orador ter pedido vista, por não conter os anexos das metas de riscos e sisprev, mas
devolver ao poder executivo para tomar as devidas providências, a qual foi
encaminhada novamente a este poder, porém de modo equivocado, em vez do anexos
da metas de riscos fiscais da LDO, vieram os anexos da LOA, sendo, que veio correto
apenas SISPREV, portanto, ainda continua com pendências, devido esse fato,
comunicará novamente ao executivo, enquanto, isso não será colocado em pauta e,
caso não seja votado, prevalecerá a LDO aprovada do ano passado, assim sendo, não
será culpa do orador, agora não poderá aceitar que a prefeitura diante da estrutura que
tens, não tenha condições de colocar os anexos em dias, inclusive, o contador da
prefeitura e o mesmo da câmara, não cabe ao orador ensinar o prefeito, o que tem que
fazer, por que ele teve quatro mandato de vereador, sendo duas vezes presidente da
câmara e está no seu segundo mandato de prefeito, certo é que o projeto não está
regular em nossa concepção, por essa razão, iremos conversar em uma reunião
interna. Matérias entregues a secretaria: Não houve. Grande Expediente: Foram
inscritos os vereadores: Denilto Silva, Luzinei Delgado, Emir França, Sabá Medeiros e
Roberval Neves: Uso da palavra: 1º Orador: Denilto Silva dos Santos, cumprimenta o
Sr. Presidente, colegas vereadores e todo público presente, apresenta indicação nº
014/2015 de sua autoria, assunto: Indicar ao governo municipal e a secretaria
municipal de infraestrutura, que disponibilizem 04 (quatro) carradas de areia para o
campo do Bairro de Santo Antônio e fez as justificativas. Apresenta parecer nº
014/2015-CFO, assunto: Sobre o Projeto de Lei nº 015/2015, de 11 de Agosto de 2015,
Que Inclui a Guarda Municipal no Sistema de Trânsito para Atuar em Toda
Circunscrição do Município de Manicoré e fez as justificativas. Registrou que o ministro
Eduardo Braga, através do nosso grupo político, liderado pelo ex-prefeito Emerson
França, conseguirmos a liberação do cabo elétrico da travessia da Barreira do Matupiri
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e do distrito de Democracia, também foi liberado dois grupos geradores novos pra
suprir a demanda e solucionar a problemática da energia em nosso município e finaliza.
2º Orador: Luzinei Delgado, cumprimenta o Sr. Presidente, colegas vereadores, todo
público presente e agradece a Deus, comentou a respeito da emenda a lei orgânica do
município, pois da forma que vem acontecendo, devido a ausência de alguns colegas
vereadores, não será aprovada, até por que tens dos votos contrários, sendo do
vereador presidente e do edil Emir França, sabemos que a matéria precisa da
aprovação de dois terços e não da maioria absoluta. Sobre o projeto que incluir a
guarda no trânsito é de boa iniciativa, agora sabemos que precisamos discutir a
respeito de inúmeros aspectos, como estruturação, adequação, planejamento e
principalmente na questão de vencimentos, pois como guarda municipal efetivo
lamenta a própria ausência na discussão da propositura. Registra e agradece ao
presidente da casa e aos vereadores Uca Galdino, Markson, Helton que aceitaram o
convite em fazer uma sessão solene no templo da igreja assembleia de Deus e a todos
que os colegas que votaram pela aprovação da propositura que deu origem a sessão
realizada e finaliza. 3º Orador: Emir França, cumprimenta o Sr. Presidente, colegas
vereadores e todo público presente, registra que esteve visitando a comunidade de
braço grande no lago do Jenipapo, aonde se deparou com uma situação absurda na
escola de Santa Luzia, uma mãe de um aluno, falou ao orador que desde o mesmo, de
outubro que uma certa professora não trabalha e agora voltou só para finalizar o ano
letivo, a mesma recebeu seu pagamento correto, pois isenta a culpa da secretaria de
educação e do prefeito, inclusive, o prefeito ficou bastante chateado com essa situação
quando foi informado, agora isso virou rotina em outras comunidades, tens professores
que vens para cidade e deixas os alunos sem aula, infelizmente tem alguns
professores contratados irresponsável. Com aparte Ver: Luzinei, diz que é lamentável
esse fato, o presidente da comunidade tem muitas vezes culpa, o mesmo deveria
procurar a secretaria e comunicar essa situação, até por que agora, não adianta mais,
ano letivo está finalizando, muitas vezes tens presidente de comunidade que tem grau
de parentesco com o professor ou outro funcionário, não faz a denuncia. O orador
incorpora o seu pronunciamento, dizendo que devido o problema político criarão uma
sala de aula numa casa do assentamento, por isso, não tem o devido
acompanhamento, inclusive, os moradores daquela região estão passando por uma
estiagem enorme como nunca passará, estão quase totalmente isolados e finaliza. 4º
Orador: Manuel Sebastião P. de Medeiros, cumprimenta o Sr. Presidente colegas
vereadores e todo público presente, agradece a Deus por mais uma oportunidade de
esta aqui representando a população de Manicoré, diz que é inaceitável essa situação
da comunidade de braço grande, caso seja verdadeiro, por que a comunidade não
comunicou a secretaria, fosse uma comunidade bastante distante como a região do
Acará, será que isso é verdadeiro, por que muitas vezes falam o que não é verdade,
pois como professor jamais aceitará e concordará com isso, caso não tenha trabalho
tem que devolver o dinheiro que recebeu ou repor as aulas. Com aparte Ver. Emir, diz
que alguns alunos falaram que o outro professor que dava aula para 25 alunos no lugar
dessa professora, inclusive, a mesma preenchia a própria frequência e a entregou na
secretaria. O orador incorporou o seu pronunciamento, dizendo que devemos averiguar
essa situação, por que tem certeza que nenhum político responsável aceita esses
fatos. Registro que foi a secretaria de meio ambiente do estado como o vereador Uca,
Luzinei, vereadora Nara, o prefeito e o secretario Rubão, para conversarem com o
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secretário a respeito da criação da reserva do Rio Manicoré, inclusive, não foram para
impedir a criada da reserva, foram para averiguar a situação da criação, por que da
forma que está sendo feito é uma falta de democracia, por isso não concorda, até por
que não será dois ou três ditadores que intimidará o orador, principalmente da forma
antidemocrática. O secretário achou por bem fazer um tramite melhor através de
consulta pública com comunitários, até por que são eles que têm que decidirem o que
querem de fato. Mas para sua surpresa que foi informado que foi formalizado uma
denuncia, aonde teriam solicitar do secretario que não fosse criado essa reserva, pois o
que disse que da forma que está sendo criada, a maioria dos vereadores na câmara
são contrarios, portanto, foi isso que foi falado. Citou que agora o trabalho da praça da
melancia está sendo feito, inclusive, o valor que foi questionado nesta casa, o orador
acredita que o valor que foi liberado seja até pouco para o gasto da obra, pois quase
dez anos o bairro de manicorezinho era esquecido, sempre era direcionada
revitalização ao centro da cidade, agora hoje está tendo revitalização em Bairro
humilde. Questão do plano municipal de educação fica preocupada com esse atraso da
votação, pois como foi combinado para apresentar um parecer conjunto, como toda a
mudança sugerida nas discutições realizadas no plenário como foi feito com o projeto
do SIM, pois da mesma forma espera que seja feito PME. Com a parte Ver. Roberval,
diz que as comissões têm a prorrogativa de fazer audiência pública, porém, as
comissões permanentes da câmara não estão cumprindo com as suas funções,
portanto, precisamos resolver essas situações. Diz que a respeito da denuncia teve
conhecimento através do oficio da SEMA e que não o fez nenhuma denuncia e nem o
seu pessoal. Com aparte Ver. Uca cumprimenta os colegas vereadores e todo o
público presente, diz que realmente as comissões precisam trabalhar, por que não
podemos só falar, mas dizer que o projeto de plano municipal de educação foi
combinado em fazermos parecer conjunto, mas até o Sr. presidente não devolveu as
comissões, como também da LDO, que pediu vista até agora ainda não devolveu a
comissão para poder apresentar o parecer, portanto realmente precisamos nos
organizar e nós empenhar em nossos papeis, inclusive, as alterações se perderam isso
dito pelo edil bombom. Com a parte Ver. Luzinei, diz que cometeram um erro quando
assinaram a ata no IPAM, por isso, que está sendo destorcido. O orador incorporou o
seu pronunciamento, dizendo que a comissão de saúde, foi visitar os postos de saúde
e no hospital, mesmo não ter ido, mas os demais membros foram. Em questão dos
parecerem precisam ser tramitado de forma legal, até porque já fez parecer, mesmo
sem receber o processo de tramitação do projeto e finaliza. O Sr. Presidente passa os
trabalhos ao 1º Vice-presidente e pede o uso da palavra, com a palavra Ver. Roberval
cumprimenta os colegas vereadores e todo o público e agradece a Deus, diz que a
respeito da LDO, solicitou do poder executivo as metas e os anexos pendentes, os
quais vieram equivocados em vez de encaminharem da LDO, mandaram alguns da
LOA e encaminha o projeto a segunda comissão, com as devidas observações. Em
relação do plano municipal de educação está na mão das comissões, até por que não
pediu vista do projeto, inclusive, tens comissões que perderam o processo, mas as
alterações feitas na discussão em plenários estão todas salvas em meu computador,
inclusive, apresentarei as modificações amanhã no plenário, agora é preciso que as
comissões cumpram com os prazos e encaminhe dentro do tempo correto. Fez leitura
do oficio nº 0972/2015/MPF - sobre políticas nacional de desenvolvimento sustentável
dos povos e comunidades tradicionais instituídas pelo decreto 6040 que promoverá
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com respeito e valorização dos povos tradicionais, segundo a secretaria de estado do
meio ambiente do amazonas, o referido processo foi interrompido em razão de
manifestação da câmara municipal de Manicoré contaria a criação da RDS, o que
demandou a realização de novos estudos, então foi uma informação da secretaria de
meio ambiente a procuradoria geral da republica, portanto, vamos encaminhar oficio
dizendo que não é a câmara e nem a mesa diretora desta casa legislativa, a sim,
alguns vereadores. Diz que foi a Manaus com a acessória jurídica desta casa, junto ao
ministério público do estado e ao TCE, protocolando duas denuncias contra a prefeitura
de Manicoré, sendo em face de haver indício de irregularidade no sistema de próprio
de previdência dos servidores municipal de Manicoré – SISPREV/Manicoré, através do
requerimento nº 015//2015 que foi aprovado em plenário e fez as justificativas. Outro
sobre a multa devido à prefeitura municipal de Manicoré ter vinculado contrato com a
TV acrítica. Convidou todos os vereadores presentes para uma reunião na presidência
casa aparte das 15 horas, para discutirmos a respeitos dos projetos a serem colocados
na pauta para serem votados e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande
Expediente: Indicação nº 014/2015 de autoria do Ver. Denilto. Ordem do Dia. Não
Houve. Considerações Finais: Foram inscritos os vereadores: Uca Galdino, Anderson
Oliveira e Roberval Neves. Uso da palavra: Ver. Uca Galdino, diz que esteve
participando da reunião sobre a criação da reserva com a vereadora Nara e os
vereadores Sabá e Luzinei, inclusive, assinaram a ata, mas momento algum falou e
também não pediu para falar em nome da câmara, pois essa intervenção não partiu da
câmara não ouve. Em relação às alterações disse que o ver. Presidente ficou de
encaminhar, mas viajou e não o fez e que deveria devolver a LDO a comissão,
portanto, devemos cumprir os prazos e as normas vigentes. Ver. Anderson, após
cumprimentar a todos, parabeniza todos os vereadores e o prefeito que participaram da
reunião, caso não estive, seria criado essa reserva da forma que queriam, sem ouvir a
população, inclusive, conversou com o secretario Adjunto Afonso e, deixou bem claro
que é contra a criação da reserva da forma que está sendo feito. Ver. Roberval, diz
que concorda com o vereador Uca, quando diz que não foi errado assinar a ata, até
questão de mostra que teve lar mostrando sua opinião, o que percebemos é a
informação passa do Sema para o ministério público, de forma equivocada. Diz que
concorda plenamente com a observação do edil Uca, reconhece que errou quando
deveria devolver o projeto à comissão de finanças e orçamentos e não devolver ao
poder executivo para as devidas correções. 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 Denilto Silva dos Santos, 2º Secretário da Mesa Diretora lavrei a
presente Ata. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Manicoré, Plenário Ver. Prof.
Emanuel Colares Duarte, em 14 de Dezembro de 2015.
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