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ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 29 (vinte e nove) 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 Vice presidente: Anderson Ferreira de Oliveira, fez a
chamada dos Senhores Vereadores, estando presente até o momento o Vereador:
Luzinei dos Santos Delgado. 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, 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,
Markson Machado Barbosa Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior, Nara Nídia Bentes da
Silva e Zulândio Evaristo da Cunha Galdino. Com suas faltas justificadas: Michel
Dave 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 das atas 3ª e 4ª Sessão Ordinária que foi aprovada com
adendo do Ver. Sabá Medeiros. Expedientes: recebidos e expedidos. Recebidos:
Não houve. Pauta da Ordem do Dia: Não houve. Matérias entregues a secretaria:
Não houve. Grande Expediente: Foram inscritos os vereadores: Nara Nídia, Sabá
Medeiros, Miro Gomes e Roberval Neves: uso da palavra: 1º Orador: Nara Nídia
Bentes da Silva cumprimenta o Sr. Presidente, colegas vereadores e todo público
presente; agradece a Deus por mais uma oportunidade de poder exercer seu trabalho;
apresenta indicação nº 001/2016 de sua autoria, assunto: Indicar a Prefeitura de
Manicoré através da Secretaria de Infraestrutura a Construção da Escada no Porto
Denominado “CATANGA” e passa a fazer suas justificativas; Apresenta indicação nº
002/2016 de sua autoria, assunto: Indicar o envio de pedido à Prefeitura de Manicoré
para cumprimento dos Artigos 24 e 25 da Lei 826/2013, especificamente a execução
das ações prevista para viabilizar o pagamento de valor referente ao
beneficio/vantagem adicional de localidade e passa a fazer suas justificativas;
Apresenta indicação nº 003/2016 de sua autoria, assunto: Indicar o envio de indicação
à Prefeitura de Manicoré para que, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura,
seja providenciada manutenção da Estrada entre as comunidades de São Sebastião de
Onças e Urumatuba e passa a fazer suas justificativas; Apresenta indicação nº
004/2016 de sua autoria, assunto: indicar à Prefeitura de Manicoré através da
Secretaria de Saúde a disponibilidade de Agente Comunitário de Saúde na
comunidade do Rio Preto, conforme quadro de pessoal de agentes existente, e passa a
fazer suas justificativas; Apresenta indicação nº 005/2016 de sua autoria, assunto:
Indicar a Prefeitura de Manicoré através do Departamento Municipal de Transito a
recuperação dos sinais horizontais de transito (sinalização no chão) e passa a fazer
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suas justificativas; Apresenta requerimento nº 001/2016 de sua autoria, assunto:
Requerer na forma regimental da mesa Diretora desta Casa Legislativa, que
encaminhe requerimento à Amazonas Energia, solicitando esclarecimentos quanto às
possíveis causas que levam à ocorrência de transbordamento de óleo no esgoto da
Travessa Pedro Tinoco e passa a fazer suas justificativas; Apresenta requerimento nº
002/2016 de sua autoria, assunto: Requerer na forma regimental da mesa Diretora
desta Casa Legislativa, que encaminhe requerimento à Coordenadoria Regional da
SEDUC em Manicoré, solicitando esclarecimentos referentes ao Processo Seletivo
Simplificado/2016 SEDUC – CAPITAL INTERIOR e passa a fazer suas justificativas;
Era o que tinha para o momento agradece e finaliza. 2º Orador: Manuel Sebastião
Pimentel de Medeiros cumprimenta o Sr. Presidente, senhores vereadores, senhora
vereadora, servidores e público presente, agradece a Deus por mais uma oportunidade
de poder exercer seu trabalho, parabeniza a Vereadora pelas proposituras
apresentadas; diz que talvez hoje seja um dos dias mais difíceis de sua vida política,
mas não pode mais continuar com esta indecisão; diz que desde 1988 fez na sua
mente um projeto político para chegar a ser prefeito de seu Município, mas já se
passaram aproximadamente 28 anos e até a presente data não conseguiu concretizar
este objetivo de sua vida, acredita que já fez muito por este povo como vereador nos 6
mandatos que assumiu neste Poder Legislativo; diz que já fez também como executivo
um trabalho que ajudou a estruturar este Município tanto como secretário de
Administração e Finanças, como Secretário de Planejamento e Finanças e também
como Secretário de Educação nos 03 governos do grande Prefeito Nena, do grupo
Unipom; Diz que no atual governo não consegui ocupar nenhum cargo, mas tem toda a
certeza que deu sua parcela de colaboração como vereador; Diz que rememorando um
pouquinho do nosso grupo UNIPOM, estive estes 28 anos no mesmo grupo sem sair
sequer um dia, mesmo sem ter a oportunidade de participar de uma chapa majoritária,
diz que sua família sempre ajudou tanto com votos como também com apoio material,
diz que nas últimas eleições não teve mais condições de apoiar materialmente, mas as
suas campanhas para vereador não pode contar com recursos de terceiros e sempre
foi bancada com recursos pessoais; Diz que nos seus mandatos de vereador sempre
procurou verificar quais as dificuldades que as comunidades passavam, com isso
viajou do Acará ao Mariepaua, buscando estas informações para que assim pudesse
fazer as proposituras necessárias para resolver os problemas coletivos, e acredito que
todos os vereadores deveriam fazer este trabalho, mas tem vereador que não faz, sabe
que apenas com os recursos recebidos da câmara não são suficientes para executar
estas visitas, diz que assim mesmo optou em fazer as viagens e gastou tudo o que
ganhou de subsídio de vereador completando com remuneração de professor e até
empréstimo bancário; Diz que todos sabem que quando você não pertence a um grupo
político é liquido e certo você ser tratado de forma discriminatória por muitos, mas isso
não acontece apenas no grupo diferente, acontece no seu próprio grupo, hoje esta
tomando uma decisão, mas tomou a liberdade de não pedi a opinião de ninguém, nem
de amigos, de correligionários do partido ou membro da família, diz que esta decidindo
exclusivamente de sua cabeça; Comunica aos Senhores vereadores, senhora
vereadora, que não por morte, mas espera que hoje seja o último dia nesta casa que
vai reclamar das suas dificuldades, que esta passando por uma situação financeira
ruim e por este motivo decidiu em não pleitear mais a candidatura a prefeito no grupo
da UNIPOM; deixar uma coisa bem clara, na eleição passada abriu mão de ser
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candidato a vice-prefeito para o atual vice-prefeito, mas este ano não esta abrindo mão
pra ninguém, apenas esta desistindo e deixando nas mãos dos lideres do grupo a
indicação do nome para a candidatura a prefeito; outra coisa é que com a indefinição
que hoje se encontra vê, diz que se no último momento não for escolhido para uma
candidatura a majoritário perde apoio para a candidatura a vereador; Neste momento
continua no grupo pleiteando novamente a homologação do seu nome para
candidatura a vereador, depois de 7 eleições para o mesmo cargo sabe que não é fácil
ganhar uma eleição, mas é o que vê maior facilidade em custear financeiramente; Diz
que a única forma de um dia ser candidato a prefeito é se tiver recurso próprio que
possa bancar uma campanha sem necessitar de estar mendigando apoio de políticos
estaduais ou outros financiadores; diz que caso contrário a partir de hoje não quer mais
tratar deste assunto; Diz que hoje pode dizer que tem grandes amigos na Câmara
Municipal, mas em relação a acordo político com outros grupos, deixar bem claro, não
quer acordo nenhum; diz que já esta saindo fora de uma situação e não posso entrar
em outra, com o grupo do ex-prefeito Emerson França, mesmo que fosse convidado
não aceitaria, pois ainda quer ver o resultado do atentado que foi vitima o ex-prefeito
Nena, e com esta indefinição de autoria não pode julgar ninguém; Diz que não pode
dizer que todos estão isentos de culpa, agradece o apoio de alguns parceiros que nos
incentivaram a lutar por o objetivo de chegar a ser candidato a prefeito, mas não
entende porque muitas vezes se afastam sem dizer porque estão fazendo isso, neste
momento agradece de coração a companhia da vereadora Nara que sempre colaborou
para que as suas viagens ficassem mais baratas e desta forma conseguiram chegar
nas mais longínquas comunidades; diz que a vereadora é uma pessoa muito especial e
que com certeza terá um grande futuro político; Agradece também o apoio do exprefeito Nena, que mesmo em uma cadeira de rodas torcia por sua candidatura, mas
diz que é preferível parar aqui de que ficar mais endividados do que já esta e depois
não chegar a concretizar seus objetivos; Diz que esperou uma definição lutando para
se manter bem nas pesquisas desde de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015, esta
decisão não veio, esperou de 1º de janeiro de 2016 até ontem dia 28 de fevereiro à
meia noite, mas a definição não veio; diz que suas reclamações a partir de hoje serão
pelos serviços prestados a população e o pelo tratamento dado às pessoas que nos
cercam, era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. 3º Orador: Eldamiro das
Neves Gomes cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores e todo público
presente; diz que concorda com a vereadora Nara Nídia, quando fala que a área viária
do Município de Manicoré é lamentável, pois esta de fato muito triste essa situação, diz
que não é por que somo de lado do Prefeito, que vamos tapar os olhos, vamos cobrar
para que a situação melhore; fala sobre a declaração do Ver. Sabá Medeiros, diz que
sua vontade é que o Ver. Sabá possa compor a chapa, majoritário, pois tem a
capacidade de liderança para está a frente do cargo majoritário; apresenta Projeto de
Lei nº 003/2016 de sua autoria, que dispõe sobre a Lei da caminhada saudável e da
outras providencias do Município de Manicoré, e passa a fazer suas justificativas; se
preocupa é o fato de todo semana está acontecendo assalto na localidade; diz que o
referido projeto não trará despesas ao executivo, era o que tinha para o momento,
agradece e finaliza. Neste momento o Sr. Presidente convida o 1º Vice presidente:
Anderson Ferreira de Oliveira para assumir a direção dos trabalhos e pede a palavra; já
com a palavra cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores e todo público
presente; agradece a Deus por mais um dia esta exercendo sua função representando
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o povo de Manicoré, Parabeniza a vereadora Nara Nídia pelas suas propositura
apresentadas, cobrando do Executivo para que execute suas ações; diz que fez uma
visita ao mercado Municipal, que esta numa situação caótica, além da questão da falta
de higiene, que é proporcionada pela falta de manutenção, e a escada que não tinha
condições de ser usada pelos trabalhadores, principalmente pelos carregadores de
peixes; Relata que ao chegar viu que a escada já foi feita, então é essa ação que deve
ser feita, parabeniza o executivo Municipal por ter feito a escada; diz que estamos
criticando as coisas que estão erras; Relata que isso não é perseguição; Faz um breve
relatório de sua viagem feita a Manaus para representar a Câmara Municipal, referente
ao evento que se deu no Tribunal de contas do Estado, nos dias 16, 17 e 18, participou
com alguns funcionários desta casa; receberam capacitação para que pudesse exercer
melhor sua função; Foi também na DMK, assessoria, no Ministério público e na
Assembléia Legislativa do Estado, no Gabinete do Deputado Estadual Platiny Soares,
para que tivéssemos em mãos uma minuta do Projeto de Lei, que trata da
regulamentação dos concursos públicos do Estado; no dia 22 foi para Brasília, para
participar de um evento importante, que é denominado de Urgências Legislativas para
as Câmaras Municipais, que foi no dia 22, 23 e 24 no auditório do interlegis; diz que
precisamos ter aqui na Câmara um meio de comunicação que possa transmitir as
sessões Legislativas, Ordinárias e Extraordinárias e as Solenes ate a casa das
pessoas através do rádio; diz que visitou mais uma vez a rede Legislativa, no setor que
trabalha a questão da TV e Rádio Legislativas para as Câmaras Municipais; diz que a
Câmara Municipal de Manicoré foi inserida como prioridade para implantar a radio
legislativa; Em aparte Ver. Denilto diz que viu um postagem, que o salário do Ver.
Deveria ser de R$ 900, 00 reais como de professores; diz que questionou dizendo, por
que ele não pede para botar o salário do Deputado Federal e Senado para R$ 900,00
reais? Por são eles que aprovam o piso nacional; diz que da de entender que quem
não presta são os vereadores, mas o mesmo esta todos os dias atendendo no seu
gabinete, enquanto o Deputado Federa e Senadores tem que agendar dois a três dias
para ser atendidos; diz que sempre cumpriu com suas responsabilidades, orador
agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; diz que retornou a Manaus e
participou da audiência pública promovida pela Assembléia Legislativa do Estado sobre
a BR 319, solicitada pelo Deputado Estadual Platiny Soares; diz que no dia 04, será
realizado a audiência pública aqui na Câmara Municipal, promovida em parceria pela
Assembléia Legislativa do Estado e Câmara Municipal de Manicoré sobre a BR 319,
mas vamos inserir mais dois assunto, que são a BR 174 e também a BR 230 que
vemos lutando a muito tempo para que seja asfaltado; fala sobre a eleição para 2016,
que sabemos do trabalho feito aqui pelo Parlamentar Sabá Medeiros, durante esses 6
mandato, que não só aqui como também no executivo contribuiu, onde exerceu sua
função procurou exercer com dignidade, mas no seu ponto de vista há necessidade de
mudança, a sociedade brasileira clama por mudança; diz que a eleição em Manicoré
esta parada em quatro décadas e vê que há necessidade de algo novo, mais
responsável e transparente, era o que tinha para o momento, agradece e finaliza.
Matérias a serem votadas no Grande Expediente: Requerimento nº 001 e 002/2016
de autoria da Vereadora Nara Nídia; indicação nº 001, 002, 003, 004 e 005/2016 de
autoria da Vereadora Nara Nídia; Projeto de Lei nº 000/2016 de autoria do Ver. Miro
Gomes. Ordem do Dia. Não houve. Considerações Finais: Foi os vereadores:
Junhão e Denilto: 1º Ver. Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior cumprimenta o Sr.
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Presidente colegas vereadores e todo público presente, diz com relação a declaração
do Ver. Sabá Medeiros falou sobre sua posição política, diz que isso é um direito dele
pleitear ou desistir de cargos políticos se a pessoa está enquadrada dentro dos
conceitos legais, que estabelece na constituição; diz que esperava um discurso melhor,
diferente, que o Ver. Sabá continuasse a sua candidatura a eleição de 2016 ao cargo
de Prefeito de Manicoré, mas diferente do Ver. Sabá Medeiros vai insistir até o período
que a legislação permitir; diz que esse mês de Março é um mês importantíssimo para o
fechamento das conjunturas, grupos e partidos políticos; diz que com relação ao
Projeto do Ver. Miro Gomes antecipa seu posicionamento favorável ao Projeto,
parabeniza a vereadora Nara Nídia pelas suas proposituras; diz que sexta feira esteve
com o vice presidente da República o qual reafirmou, a intenção do PMDB, em disputar
cargos em todos os Município do Estado do Amazonas, mas também reafirmou seu
compromisso de lutar pela BR 319 juntos com os nossos políticos do Estado do
Amazonas, era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. 2º Ver. Denilto Silva
Dos Santos cumprimenta o Sr. Presidente colegas Vereadores e todo público presente;
diz que esteve no dia 24 na Eletrobrás juntamente com os Ver. Junhão, Anderson, Emir
e Helton reunido com os coordenadores, Jair Solto, Diretor Rocha diretor de
distribuição de energia o em busca de solucionar de uma vez o problema em Manicoré
e tem certeza que a empresa esta dando a resposta; relata que Manicoré foi
contemplado com quatro novos grupos geradores, que supri essas necessidades e
acabar com esse apagão; diz que com relação a conta de energia que muitas pessoas
estavam questionando, que receberam até do mês de abril; diz que isso não é
verdadeiro, pois a leitura de fevereiro esta sendo feita em fevereiro, mas tem dois
meses de prazo para pagar; diz que a empresa esta dando mês meses para que a
pessoas possa se legaliza para pagar a energia; outra questão, que quando se fala em
crise; diz que queria que o Município de Manicoré todo tempo tivesse a crise que teve
em 2015, por que o orçamento do Município em 2015, foi de 56 milhões, o Município de
Manicoré recebeu 65.683.481,83; diz que o Município teve quase dez milhões acima do
orçamento previsto, só de Educação onde foi falado que professores receberam quinze
dias devido a crise, recebeu 26.341.840,74; FPM 22.720.447,40; fundo especial do
petróleo, 241.615,22; e assim outros; então o Município de Manicoré não pode alegar
que não teve recursos em 2015, ao contrario, que foi quase 10 milhões acima do
previsto; diz que crise se tem quando o executivo é incompetente e que fica usando o
mecanismo para dizer que a crise afeta, pois os recursos Federais não deixam de
chegar aos Municípios; Era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. Não
havendo mais nada a tratar, o Sr. 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 29 de Fevereiro de 2016.
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