Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 22 (vinte e dois) 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: Anderson Ferreira
de Oliveira. Ás 08:15 foi feita a 2ª chamada dos Senhores vereadores. O Sr. Presidente
Em exercício: Anderson Ferreira de Oliveira, 1º Secretario: Helton Rodrigues Paes, 2º
Secretario: Denilto Silva dos Santo e demais Vereadores: Emir Pedraça de França,
Eldamiro das Neves Gomes, Luzinei dos Santos Delgado, Manuel Sebastião Pimentel
de Medeiros, Michel Dave Pinto Breves, 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: Leitura da
ata, 2ª sessão Ordinária que foi aprovada com adendo do Ver. Luzinei. Expedientes:
recebidos e expedidos. Recebidos: Of. nº 001/2016/GAB/VER/MICHEL; Of. Cir. nº
012/2016/SEMA; Of. nº 020/2016/CREMANI; Convite/SEMED. Expedidos: Of. Nº 016,
019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026 e 027/2016/DPE; Of. nº 029 e 030/2016/GP.
Pauta da Ordem do Dia: Projeto de Lei Nº 002/2016 (Mesa Diretora) – Institui o índice
e a data base da revisão anual dos vencimentos e vantagens dos servidores e
reorganiza o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Manicoré e dá outras
providências. Matérias entregues a secretaria: Não houve. Grande Expediente:
Neste momento o Sr. Presidente pede ao Ver. Sabá Medeiros para conduzir o Sr.
Kennedy Machado Duarte para tomar assento na mesa diretora; já com a palavra
cumprimenta o Sr. Presidente que ora dirige os trabalhos, os senhores vereadores e
todo público presente; diz que foi convocado pelo presidente desta casa para
esclarecer sobre o Projeto de Lei nº 001/2016 de 12 de janeiro de 2016; diz que é o
primeiro projeto de Lei que vem para está Câmara este ano, cujo objetivo de firmar
convenio com outras instituições; cita como exemplo de acordo e convênios é o IFAM,
que é uma instituição que tem interesse em se firmar aqui em nosso Município e uma
das exigência deles é que a Câmara dê a autorização para o poder executivo possa
firmar essa parceria com esse órgão; diz que temos acordo em nível local a Farmácia
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Verde, o Centro Juvenil Salesiano, a Associação Pestalozze; diz que outras instituições
já mostraram interesse; diz que se formos observa já temos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias essa autoriza ao Executivo a firmar esses convênios; diz que quando
manda a LOA, dizem que não é um documento pertinente, diz que o objetivo maior
desse Projeto é garantir as ações que já vem sendo desenvolvida no Município; Ver.
Denilto cumprimenta a todos; diz que fica preocupado nessa questão de acordos,
pergunta qual é esse tipo de acordo? Sr. Kennedy diz que no projeto de Lei, o artigo 1º,
cita esses acordos; diz que quando falam em acordos, em seu entendimento, tem a
necessidade de se fazer, além dos convênios; cita como exemplo a Caixa econômica
Federal, que tem a proposta de aumentar os Consignados das pessoas que são
efetivos de 72 para 96 meses; Ver. Junhão diz que sobre as questões das copias dos
convênios, citado pelo Ver. Roberval que diz que não recebeu copia dos convênios em
sua gestão a frete deste poder; pede que seja cumprido o prazo, que a após a
publicação seja enviado a esta casa a copia dos convênios; pergunta se existe alguma
pretensão da Prefeitura firmar acordo com entidades fora do Município; Sr. Kennedy diz
que a Nível Federal o objetivo maior é com o IFAM; com SEINFRA a continuidade dos
termos de convênios que já estão sendo executado; Ver. Anderson pergunta sobre a
questão da água encanada no Matupi, que já saiu uma parcela e até hoje não temos
água encanada; Sr. Kennedy, diz que esse convênio é executado de forma direta com
o Governo Federal; diz que as três caixas de água que foram construídas é uma
extensão desse projeto; com relação aos prazos se compromete, pois diz que estavam
fazendo errado, publicava no diário oficial do Município os extratos dos convênios e
colocava no site da transparência; diz agora irá fazer como determina a Lei e
encaminhar no prazo certo; Ver. Junhão pergunta qual foi o mês que venceu a licitação
do Matupi? Diz que vai verificar; Ver. Junhão diz que se dá por satisfeito sobre esses
questionamento, agradece o Sr. Secretario e finaliza; Ver. Denilto diz que seu parecer
será favorável ao Projeto, juntamente com os colegas vereadores de oposição; Ver.
Sabá Medeiros diz que em sua opinião não é necessidade de esta cobrando, mesmo
por que já esta na Lei, pois é importante dizer que o Município fez um convênio e a
Prefeitura está batalhando para melhorar a situação; diz que não é bom deixar de
mandar essas copias; Ver. Emir França diz que no seu ponto de vista, já que está na
Lei não custa nada cumpri-la, enviando as copias do Projeto, mesmo por que temos
que acompanhar o mesmo, agradece e finaliza; Sr. Kennedy agradece a oportunidade,
diz que se esqueceu de citar a parceria que tem com o Tiro de Guerra; se coloca a
disposição para fazer com que esses projetos que foram firmados com o Executivo
venham; agradece e finaliza. Foram inscritos os vereadores: Sabá Medeiros, Miro
Gomes, Uca Galdino e Junhão: uso da palavra: 1º Orador: Manuel Sebastião Pimentel
de Medeiros cumprimenta o Sr. Presidente que ora dirige os trabalhos, colegas
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vereadores e todo público presente, agradece a Deus por mais uma oportunidade de
poder exercer seu trabalho; Diz que quando fazemos uma indicação ou requerimento
estamos colaborando com o Governo Municipal; relata que esteve semana passada na
Zona Rural, onde pode verificar a construção de varias Escolas; diz que se sente
gratificado pelo esforço que tem mostrado e o Governo Municipal de poder resolver
isso; relata que muitos dos requerimentos que está casa fez já foram solucionados os
problemas; apresenta Indicação nº 001/2016 de sua autoria, assunto: Indicar a
Secretaria Municipal de Educação a construção de Escola em diversas comunidades
rurais do Município de Manicoré (relacionada no anexo); Apresenta Indicação nº
002/2016 de sua autoria, assunto: Indicar a Secretaria Municipal de Educação a
reforma de Escolas em diversas comunidades rurais do Município de Manicoré e passa
a fazer suas justificativas; Apresenta Indicação nº 003/2016 de sua autoria, assunto:
Indicar a Secretaria de Infraestrutura do Interior a recuperação de redes elétricas e de
grupos geradores em comunidades rurais do Município de Manicoré e passa a fazer
suas justificativas; Apresenta Indicação nº 004/2016 de sua autoria, assunto: Indicar a
Secretaria de Infraestrutura do Interior a construção de rede elétrica e cessão de grupo
gerador em comunidades rurais do Município de Manicoré e passa a fazer suas
justificativas; Apresenta Indicação nº 005/2016 de sua autoria, assunto: Indicar a
Secretaria Municipal de Educação a contratação de merendeiras para Escolas das
comunidades rurais do Município de Manicoré, onde funcionarão as turmas do ensino
médio mediado por tecnologia e passa a fazer suas justificativas; Era o que tinha para
o momento, agradece e finaliza. 2º Orador: Eldamiro das Neves Gomes cumprimenta
o Sr. Presidente que ora dirige os trabalhos, colegas vereadores e todo público
presente, apresenta indicação nº 001/2016 de sua autoria, assunto: Indicar ao Prefeito
Municipal e a Secretaria de Esporte, que seja interditada a estrada do Aeroporto dois
dias da semana para atividades físicas e passa a fazer suas justificativas; diz que esse
assunto é uma coisa muito serio, pois essa semana já aconteceu três assaltos na
mesma; diz que já foi feito essa indicação pelo ver. Denilto; diz que se for feito isso vai
ser de grande importância para a prática de esporte a população, em aparte Ver.
Junhão, diz que essa é uma propositura muito boa, que deveria acontecer todo dia,
pois o mesmo tem a competência para bloquear as ruas, sugere que o mesmo faça um
Projeto de Lei, que visa melhorar a saúde da população de Manicoré; em aparte
vereador Luzinei, sugere que seria importante a presença da policia Militar nesse
horário, orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; diz que em breve
apresentará um Projeto de Lei, era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. 3º
Orador: Zulândio Evaristo da Cunha Galdino cumprimenta o Sr. Presidente que ora
dirige os trabalhos, colegas vereadores e todo público presente; diz que é com muita
satisfação que hoje vem a esta tribuna, para entregar Parecer ao Projeto de Lei Nº 001
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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 Parecer ao Projeto de Lei
Nº 002 de 2016 (Mesa Diretora) – Institui o índice e a data base da revisão anual dos
vencimentos e vantagens dos servidores e reorganiza o quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Manicoré e dá outras providências; Apresenta indicação nº 001/2016 de
sua autoria, assunto: Indicar ao Prefeito Municipal que seja reformada e ampliada a
Escola da Comunidade de São Francisco, Distrito de Capanãzinho, neste Município de
Manicoré e passa a fazer suas justificativas; Indicação nº 002/2016 de sua autoria,
assunto: Indicar ao Prefeito Municipal que seja construído alambrado, pista para
caminhada, arquibancada e iluminação no Campo do IPASEA – Conjunto Newton
Cabral, Bairro de Laura Vicunha neste Município de Manicoré e passa a fazer suas
justificativas; Apresenta indicação nº 003/2016 de sua autoria, assunto: Indicar ao
Prefeito Municipal que seja construído 01(um) Campo de Futebol no Bairro de São
Sebastião neste Município de Manicoré, e passa a fazer suas justificativas; diz que viu
algumas reportagens que nos preocupam, como o corte do orçamento do governo
Federal, esta fazendo corte de aproximadamente 24 bilhões; diz que sua preocupação
maior é que nesse corte são 4 bilhões praticamente só na saúde; diz que estamos
passando uma crise com a questão do mosquito chicu-gunha, que vem transmitindo
algumas doenças muito forte, agradece a Deus que em nosso Município não foi
detectado nenhum caso; outra Questão é a BR 319, que não podemos deixar de lado;
diz que necessitamos reavivar o nosso interesse, relata que está previsto pro mês de
Março uma audiência sobre essa questão; Em aparte Ver. Sabá Medeiros fala sobre a
questão da BR 319, onde hoje teve uma entrevista com o Governador do Estado sobre
essa questão, que o mesmo coloca a disposição toda estrutura do Governo para que o
IBAMA possa fazer esse levantamento na questão ambiental e assim possa dar
continuidade ao serviço, pois seria muito importante a nossa participação; Relata que já
temos um bom reflexo, pois as passagens de barco baratearam muito; Orador
agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; diz que é de grande importância
economicamente para o desenvolvimento do nosso Município, diz que segundo as
reportagem o IBAMA esta dependendo do relatório do DNIT, sobre o interesse da
pavimentação; diz que fica preocupado por que já foi gasto mais de 70 bilhões para
liberar esse trecho e já estão falando em estudo novamente; Outra questão é da
Eletrobrás que realmente é uma coisa preocupante, por que vimos a questão da luz
para todos o tempo que isso está sendo prolongado para que funcione e vimos também
a própria questão institucional do escritório local o difícil aceso e o dialogo; diz que isso
tem atrapalhado muito; diz que temos que fazer documentos e se juntar para ir em
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Manaus no escritório central para que possamos citar as dificuldades que tem e o
tempo que esta sendo levado; diz que temos que tomar uma iniciativa quanto o
atendimento da gerente da Eletrobrás, para que a população seja melhor atendida, era
o que tinha para o momento, agradece e finaliza. 4º Orador: Mario Ruy Lacerda de
Freitas Junior cumprimenta o Sr. Presidente que ora dirige os trabalhos, colegas
vereadores e todo público presente; Apresenta Requerimento nº 002/2016 de sua
autoria, assunto: Requeiro a Sua Excelência, com base no art. 100, parágrafo 3º, VI do
Regimento Interno, que seja ouvido o douto plenário deste Poder Legislativo Municipal
que a presente propositura seja encaminhada através de requerimento de moção de
pesar, a família enlutada de REINALDO ANDRADE TAVARES, e encaminhada à av.
Curaçao, QD.7 B. Nova cidade, CEP 69097-235 , Manaus-AM e passa a fazer suas
justificativas; Apresenta Requerimento nº 003/2016 de sua autoria, assunto: Requeiro
a Sua Excelência, com base no art. 100, parágrafo 3º, VI do Regimento Interno, que
seja ouvido o douto plenário deste Poder Legislativo Municipal que a presente
propositura seja encaminhada através de requerimento, para que a mesa diretora envie
a capital do estado, membros deste Poder para participar de audiência publica sobre a
BR319, a ser realizada no próximo dia 25 de fevereiro na assembléia legislativa do
estado e passa a fazer suas justificativas; fala sobre a BR319, que não devemos deixar
por esquecimento; diz que no dia 25 de fevereiro vai realizar uma audiência pública
sobre o tema na ALEAM; diz que temos que se fazer presente nessa audiência para
mostrar o nosso interesse; diz que no mesmo dia 25, em Manaus, o BASA, vai fazer
uma audiência; diz que é muito importante a nossa presença, pois precisamos de uma
agenda aqui em nosso município e que a mesma atenda Novo Aripuanã, para que
possamos acessar os crédito; Em aparte Ver. Anderson diz que esteve na sexta feira
em reunião com um grupo de produtores do Matupi no BASA, discutindo assuntos do
Matupi e questionou a ausência do BASA em Manicoré; lhe informaram que a questão
de logística impede isso; diz que nessa audiência é uma grande oportunidade de
solicitar aqui para Manicoré um representante ou um Banco, para atender os
produtores daqui; Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento, diz que
com relação a questão de energia em Manicoré; relata que o Ver. Luzinei não foi
atendido pela nova gerencia; diz que se for para pedir o afastamento da gerencia
vamos fazer, pois muitas pessoas reclamam sobre o atendimento da mesma; diz que
não concorda com esse tipo de posicionamento; Em aparte Ver. Uca Galdino diz que
diante o que foi falado na tribuna e para não cairmos em questão política partidária,
precisamos chegar em um posicionamento, para melhorar a questão da Eletrobrás com
o povo de Manicoré; diz que se a solução for tirar a gerente, estará de acordo, mas se
tiver outra solução, fará da mesma forma; Orador agradece o aparte e incorpora seu
pronunciamento; Em aparte Ver. Kdé diz que se formos a Manaus, tratar desse
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assunto, é muito importante; relata que se for necessário a sua assinatura para a saída
da gerente da Eletrobrás assinará quantas vezes for preciso; pois já ouvimos muita a
reclamação da população sobre o mau atendimento da mesma; Em aparte Ver. Sabá
Medeiros diz que as atitudes faladas pelos vereadores sobre a gerente da amazonas
energia, também não concorda; relata que quando esta atendendo as pessoas aqui na
Câmara, procura atender bem; diz que a questão do não atendimento por parte da
mesma, com os vereadores, não concorda; Em relação da resolução dos problemas
não sabe se é favorável que a mesma continue; seria importante sabermos por que
esta acontecendo certas situações para não serem resolvidos os problemas; Diz que
precisamos conversar sobre essa questão; Orador agradece os apartes e incorpora
seu pronunciamento; diz que o que lhe leva a falar sobre a saída da mesma é sobre a
questão do atendimento, da pessoa dela, temos que procurar resolver esses
problemas, era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. Matérias a serem
votadas no Grande Expediente: Requerimento nº 002/2016 e 003/2016 de autoria do
Ver. Junhão; Indicação nº 001, 002, 003, 004 e 005/2016 de autoria do Ver. Sabá
Medeiros; Indicação nº 001/2016 de autoria do Ver. Miro Gomes; Indicação nº 001, 002
e 003/2016 de autoria do Ver. Uca Galdino. Ordem do Dia. Passa para a discussão e
apreciação do Projeto de Lei Nº 002 2016 (Mesa Diretora) – Institui o índice e a data
base da revisão anual dos vencimentos e vantagens dos servidores e reorganiza o
quadro de pessoal da Câmara Municipal de Manicoré e dá outras providências, após a
discussão do referido projeto, foi colocado 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 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 22 de
Fevereiro de 2016.
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