Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de Fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis), 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. 1º Secretario: Helton Rodrigues Paes, fez a chamada dos
Senhores Vereadores, estando presente até o momento o Vereador: Helton Rodrigues
Paes. Ás 08:15 foi feita a 2ª chamada dos Senhores vereadores. O Sr. Presidente Em
exercício: Anderson Ferreira de Oliveira, 2º vice presidente: Michel Dave Pinto Breves,
1º Secretario: Helton Rodrigues Paes, 2º Secretario: Denilto Silva dos Santos e demais
Vereadores: Emir Pedraça de França, Eldamiro das Neves Gomes, Luzinei dos Santos
Delgado, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, Mario Ruy Lacerda de Freitas
Junior, Nara Nídia Bentes da Silva e Zulândio Evaristo da Cunha Galdino. Com suas
faltas justificadas: Roberval Edgar Medeiros Neves 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:
Não houve leitura da ata. Expedientes: recebidos e expedidos. Recebidos: Não
houve. Pauta da Ordem do Dia: Projeto de Lei Nº 001 de 2016 (Do Poder Executivo)
– Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a Celebrar Termos de Convênios,
Ajustes e Congêneres com a União, Governo do Estado, Autarquias, Empresas
Públicas, Sociedades de Economia Mista e Instituições de Crédito, no exercício de
2016 e dá outras providências. Matérias entregues a secretaria: Não houve. Grande
Expediente: Foram inscritos os vereadores: Sabá Medeiros, Uca Galdino e Junhão:
uso da palavra: 1º Orador: Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros cumprimenta o Sr.
Presidente que ora dirige os trabalhos, agradece a Deus por mais uma oportunidade de
poder exercer seu trabalho, colegas vereadores e todo público presente; relata que
assistiu uma entrevista do Governador José Melo e observou sua tranqüilidade nas
suas respostas dadas aos jornalistas; diz que há uma tendência muito forte dos
jornalistas em procurar denegrir a imagem do Governador, mas mesmo assim o
Governador deu a resposta convincente e tranquila para os jornalistas, espera que qual
seja a justiça, mas que seja feita e que o Governador continue caminhando; diz que o
que lhe chamou mais atenção, e não sabe o motivo do Governo do Estado do Rio de
Janeiro estragado tanto remédio, em quanto outros Municípios estão precisando de
medicamento; diz que é de se pensar por que a compra de tanto medicamento, que
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não serviu para a população; Apresenta indicação nº 006/2016 de sua autoria, assunto:
Indicar a Fundação de vigilância em saúde o combate a endemias na região do
marmelos, em especial na comunidade de Escondido (Humaitá) e adjacências,
comunidades do Município de Manicoré e passa a fazer suas justificativas; apresenta
indicação nº 007/2016 de sua autoria, assunto: Indicar a Secretaria Municipal de
infraestrutura a construção de uma escada em madeira de Lei e uma cacimba na
comunidade de Barreira do Curuça e passa a fazer suas justificativas; era o que tinha
para o momento, agradece e finaliza. 2º Orador: Zulândio Evaristo da Cunha Galdino
cumprimenta o Sr. Presidente que ora dirige os trabalhos, colegas vereadores e todo
público presente; apresenta indicação nº 004/2016 se sua autoria, assunto: Indicar ao
Prefeito Municipal que seja feita revisão na iluminação pública do Conjunto Newton
Cabral – IPASEA neste Município de Manicoré e passa a fazer suas justificativas;
apresenta indicação nº 005/2016 se sua autoria, assunto: Indicar ao Prefeito Municipal
que seja feita revisão na iluminação pública na Trav. Santos Dumont – Centro, no
trecho da esquina da escola Pedro Aguirre até a beira do Rio (Barranco) neste
Município de Manicoré e passa a fazer suas justificativas; outro assunto é a questão,
da BR 319, que estão pautando uma Lei, que fala, que o licenciamento que não pode
ser fraguimentada em Estado federais; diz que conseguiram um acordo com o IBAMA,
a nível Federal para que o mesmo seja feito pelo IBAMA regional; diz que fica feliz com
isso, espera que esse licenciamento possa sair; fala sobre o programa VER SUS;
relata que Manicoré ainda não tinha recebido esse Programa, pois não tinha se
candidatado para ter o mesmo, mas se candidatou e já chegaram os jovens formado
para realizar esse Programa; fala sobre a questão da Eletrobrás, que não esta levando
na questão partidária; diz que quando esta atendendo em seu gabinete, de dez
pessoas que atende, oito é sobre a questão de energia, principalmente a questão do
aumento na conta; constamos que já tem conta chegando como referencia de 04, que
se justifica, que a conta do mês 02 é de Dezembro, só que a do mês 04 é fevereiro,
mas ainda não terminou o mês; diz que se formos ver a leitura das contas não é
compatível com dois a três meses de vencimento; diz que quer entender como é feita
uma leitura de um período que ainda não foi usado; diz que isso esta com um problema
muito grande e preocupante; Em aparte Ver. Miro Gomes cumprimenta a todos; diz que
isso é um assunto que também lhe deixou preocupado, pois chegou em sua casa; diz
que como o orador falou que o mês de fevereiro ainda não findou e chegou as contas
do mês de fevereiro, Maço e Abril, três contas de luz em valores praticamente iguais e
de mês que ainda não usamos; diz que vai ver se a Gestora lhe atende para tentar
resolver isso, que não dar para entender esse calculo; Orador agradece o aparte e
incorpora seu pronunciamento, diz que agora a própria conta é tirada automático, diz
que fica mais complicado ainda explicar essa situação; relata que já fez dois
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requerimento nesta Casa de pedido de informação sobre a questão de energia e até
hoje não recebeu a resposta; Em aparte Ver. Denilto diz que com relação da energia é
por que a leitura esta sendo feita em Dezembro e tem até em fevereiro para pagar, é
isso que as pessoas estão confundindo, então ela esta dando dois meses para que
você já tenha um planejamento para seu consumo, com relação ao atendimento, ele
vai da pessoa, então ela tem que nos atender da forma correta, inclusive o Ex- prefeito
Emerson que é representante da Eletrobrás, que não deixaram nem ele subir na balsa;
Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; Em aparte Ver. Sabá
Medeiros diz que essa questão de energia é uma questão muito polemica, na questão
do atendimento, todas as pessoas independente de autoridade ou não tem que ser
respeitadas; diz que de serem barradas na balsa as pessoas tem que ter respeito, essa
questão da conta de energia é uma questão que as pessoas vem reclamando bastante
e isso não é de hoje; diz que muitas vezes as pessoas reclamam sem razão é claro
que talvez algumas tenham razão, por que erros existem; diz que muitas pessoas
principalmente da zona rural, eles acreditam que como não esta sendo feito a leitura,
eles poderiam gastar quanto quisessem, mas não é bem assim, enquanto não
acontecer a leitura, a taxa que cobravam de doze reais, vai ser uma diferença muito
grande; Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; Em aparte Ver.
Emir França diz que com relação a questão do Ex- Prefeito Emerson de não deixarem
o mesmo subir na balsa; diz que ele foi pra conversar com o Esperança, mas veio o
comandante e falou que ele não podia subir na balsa, por que já tinha acontecido um
problema na Democracia, político querendo se promover, então a partir daquele
momento estava proibido, segundo o comandante; diz que a situação da amazonas
energia é uma situação diferente, como o Ver. Sabá Medeiros falou com relação às
taxas, sita como o exemplo no atininga, que veio de vários meses; diz que a amazonas
energia teria que informar sobre essa situação; Orador agradece o aparte e incorpora
seu pronunciamento; diz que essa questão leitura esta acontecendo em vários locais;
relata que quando estagiou na Eletrobrás em Manicoré e sempre teve reclamações
sobre o consumo de energia e uma das sugestões que deu, era que a Eletrobrás fosse
à comunidade e mostrasse como era feito o calculo da energia; pede que a mesa deste
poder encaminhe uma Carta de Repudio a Eletrobrás, pois não pode atrapalhar o
serviço do parlamentar; Que diz que temos que conversar com a própria empresa para
isso seja esclarecido; era o que tinha agradece e finaliza. 3º Orador: Mario Ruy
Lacerda de Freitas Junior cumprimenta o Sr. Presidente que ora dirige os
trabalhos,colegas vereadores e todo público presente; registra que na sexta feira dia
26, o Vice Presidente da Republica e o Ministro Eduardo Braga, estão promovendo
uma reunião em Manaus; já convocou o membro do PMDB, para esta presente, para
discutir alguns temas de interesse locais e nacional; diz que colocará alguns interesses
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locais; diz que em janeiro quando estávamos em recesso o Blog da Floresta publicou
matéria sobre as diárias paga aos vereadores deste Poder; diz que isso não é ilegal;
registra que todas as gestões desta Câmara, sempre receberam mais diárias do que os
que não estavam na Mesa Diretora; diz que no seu ponto de vista não é uma pratica
dessa gestão agora, mas sim que se vem de muito tempo; registra a denuncia que foi
apresentada contra o Prefeito Municipal, foi denunciado por depositar o cheque da
Câmara Municipal em sua conta pessoal; a denuncia foi apresentado nesta segunda
feira, pelo Procurador Geral de Justiça, Carlos Monteiro Braga, que esta tramitando em
forma de procedimento criminal de justiça do Amazonas e passa a ler a matéria; diz
que a publicidade é maliciosa, não tem a coragem de dizer que você tem um recurso
que é seu, reparou aquela decisão e agora esta limpo, que foi o seu caso; sabemos
que tem compra de voto em nosso País, cita como exemplo o Governador José Melo
foi compra de voto provado pela justiça, mas duvida, que o mesmo saia do Poder; diz
que precisamos fazer com que as pessoas se de a oportunidade de se defender; diz
que as pessoas precisam entender que temos que defender as ações do Município;
relata a situação da feira que ira ser inaugurada próximo o período eleitoral para iludir o
eleitor e muito deles cair nisso; Em aparte Ver. Anderson diz que com relação a
questão que o orador falou que a situação esta feia; diz que queria que o orador
visitasse o Matupi que esta em uma situação caótica; diz que motos e carros não
podem passar por haver muitos buracos nas ruas; as vicinais quase interditadas e o
Prefeito Municipal não atende agente; com relação a escola que foi construída, está
toda pronta e até agora não foi inaugura; diz que o mato está tomando de conta; orador
agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento, era o que tinha para o momento
agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande Expediente: Indicação nº
006 e 007/2016 de autoria do Ver. Sabá Medeiros; Indicação nº 004 e 005/2016 de
autoria do Ver. Uca Galdino. Ordem do Dia. Passa para a discussão e apreciação do
Projeto de Lei Nº 001 de 2016 (Do Poder Executivo) – Autoriza o Chefe do Poder
Executivo Municipal a Celebrar Termos de Convênios, Ajustes e Congêneres com a
União, Governo do Estado, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia
Mista e Instituições de Crédito, no exercício de 2016 e dá outras providências; o Sr.
Presidente coloca o Projeto de Lei em Discussão pelo tempo de vinte minutos; após a
discussão o referido projeto foi colocado em votação nominal e em ordem alfabética, o
referido projeto foi aprovado por unanimidade, com a alteração proposto pelo plenário.
Considerações Finais: Foi Inscrito apenas o Ver. Sabá Medeiros, já com a palavra,
diz que hoje foi um dia muito proveitoso, referente as discussões; fala com relação a
questão das diário que o Ver. Junhão citou, diz que é a favor das mesmas, pois é um
direito que o Vereador têm; diz que o que chamou mais atenção foi a quantidade de
diárias para o presidente, que e as pessoas não entendem, mas acredita que ele ira
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justificar ao tribunal de contas; diz que temos que respeitar as opiniões das pessoas,
mas também temos que mostrar o que foi feito; diz que não teve nenhum período em
que o Município tenha recebido tantos benefícios como recebeu nesse anos em que o
Lucio Flavio esta no Governo; com relação as ruas de Matupi, que o Ver. Anderson
falou; diz que em Novo Aripuanã está muito pior e em Borba a mesma coisa; diz que
todos os governos têm os seus erros e não vai ser esse que vai ser todo certinho, era o
que tinha para o momento agradece e finaliza. Não havendo mais nada a tratar, o 1º
Vice 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, 1º Secretário da Mesa Diretora lavrei a presente
Ata. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Manicoré, Plenário Ver. Prof. Emanuel
Colares Duarte, em 23 de Fevereiro de 2016.
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