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ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Março 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:
Roberval Edgar Medeiros Neves, 2º Vice Presidente: Michel Dave Pinto Breves, 1º
secretário: Helton Rodrigues Paes, 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, Mario Ruy Lacerda de Freitas, Markson
Machado Barbosa, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros e Zulândio Evaristo da
Cunha Galdino. Com suas faltas justificadas: Anderson Ferreira de Oliveira. A seguir
o senhor presidente, invocando o nome de Deus registra o número legal e de acordo
com o que dispõem 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 11ª e 12ª Sessão Ordinária, que foi aprovada sem restrições. Expediente:
recebidos e expedidos. Recebidos: Decreto Municipal nº 041/2016 de 22 de Março
de 2016/ da Secretaria Municipal de Administração. Expedidos. Of. nº 0101 e
102/2016/GP; Of. nº 103/2016/DPE. Pauta da Ordem do Dia: Não houve. Matérias
entregue a secretaria; Não houve. Grande Expediente: Questão de ordem Ver.
Zulândio Evaristo da Cunha Galdino comunica ao Sr. Presidente, o problema ocorrido
em seu salário que ainda não foi resolvido, pede providencias da mesa para resolução
do problema; o Sr. Presidente diz que vai consultar o Departamento de recursos
humanos e verificar o que aconteceu e resolver a situação. Foram inscritos os
vereadores: Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, Denilto Silva dos Santos e
Roberval Edgar Medeiros Neves: Uso da palavra: 1º Orador: Manuel Sebastião
Pimentel de Medeiros cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores e todo público
presente; agradece a Deus por mais uma oportunidade de poder exercer seu trabalho;
fala que está à mais de 23 anos nesta Casa, mas antes disso já vinha participando de
movimento estudantes e da política de Manicoreense; diz que o que lhe fez entrar na
política foi observando as atitudes de alguns político em nosso Município; diz que hoje
nesses 23 anos e sete meses de mandato de vereador, diz que esses anos de vida
pública foram bem vividos; relata que sempre procurou ter um bom relacionamento
com todos os vereadores independente de partidos, no momento certo de discussões
dos assunto e debates, muitas vezes acalorados; Relata que teve um amigo de
parlamento que foi o Emano Duarte; diz que Emano soube se colocar em seu lugar,
soube ajudar as pessoas e dar direito a quem tinha; diz que ao Sr. Presidente que é a
primeira vez que esta recebendo um processo completo de um Projeto de Lei, desde
primeiro de janeiro de 2015 até hoje; espera que continue assim, agradece o mesmo
pela consideração; Relata que todo Projeto de Lei é importante; diz que fica muito triste
em saber que a partir de amanhã, os nosso colegas vereadores que estavam assumido
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a cadeira de outro Vereador, vão ter que se despedir desta Casa; fala ao Ver. Miro que
sua presença nesta Casa foi muito importante para o Município de Manicoré; relata que
não viu em nenhum momento o mesmo praticar um ato contraria ao Município de
Manicoré, parabeniza o vereador pela sua atitude, pelo que fez no decorrer deste
período, que esteve nesta Casa; diz que tem certeza que se o mesmo voltar para este
poder vai fazer o melhor para o Município crescer e ter dias melhores para a
população; Em aparte Ver. Miro Gomes agradece o orador pelas suas palavras, diz
que durante o período, que esteve nesta Casa sempre procurou fazer o que era de
melhor para o Município de Manicoré; diz que muitas vezes não pode contribuir mais,
por causa de não poder assumir uma comissão, mas sempre se dispôs em contribuir
com o Município; relata que em qualquer lugar que esteja vai sempre procurar fazer o
que é correto; fala para a vereadora Nara Nídia que não é somente agora, que estamos
prestes a uma carreira política, mas ao decorrer do nosso mandato nos todos, somos
taxados de preguiçosos; diz que esteve defendendo a todos os vereadores em relação
a isso independente de lado A ou B, mas observa, que as pessoas de fora, que
pleiteiam uma vaga nesta casa, não sabem fazer campanha, se não for para denegrir a
imagem do vereador que esta aqui; Diz que no período que esteve juntamente com a
vereadora, nesta Casa, demonstrou o interesse, o empenho, dedicação, a vontade e o
amor ao povo de Manicoré; diz que se for concorrer ao mesmo cargo, que a vereadora,
prefere perde a eleição do que a vereadora perder, pois tem certeza, que esse
parlamento vai perde muito com derrota nas urnas da vereadora; diz que a mesma
merece voltar para esta casa, por que os anos, que caminhamos juntamente com o
Ver. Uca Galdino percebemos a vontade que a mesma tem de resolver os problemas
do Município de Manicoré; desde já agradece a todos e finaliza. 2º Orador: Denilto
Silva dos Santos cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores e todo público
presente; Relata a viagem que fez quinta feira a Capital do Estado do Amazonas, onde
tínhamos compromisso com o Ministro de Minas Energia, Eduardo Braga, que
participou da entrega de grupos geradores, e Manicoré foi contemplado com três
Grupos Geradores, sendo dois para a Sede e um para o Distrito de Santo Antonio de
Matupi; esteve também em busca da expansão de rede do Programa Luz para todos;
diz que foi entregue a demanda de Manicoré; diz que o objetivo é dar inicio na primeira
quinzena de junho; Em aparte Ver. Sabá Medeiros fala que ouvindo o pronunciamento
do orador, diz que vê a vontade de resolver os problemas da energia do Município de
Manicoré; diz que fica triste somente com uma coisa, que até o presente momento, nos
não temos nenhuma licitação direcionada ao Município de Manicoré, espera que essa
situação possa se resolver; diz que importante termos também a manutenção da luz
para todos; Relata que na parte de baixo a luz para todos foi embora no inicio da
semana e até agora não voltou; diz que isso é uma brincadeira que as pessoas fazem
com a população de Manicoré; Orador agradece o aparte e incorpora seu
pronunciamento, diz que concorda o Ver. Sabá Medeiros diz que não é o fato do exprefeito Emerson esta coordenando a Energia, que ele é o culpado, pois o programa
luz para todos, faz o trabalho de expansão, as instalações nas residências e depois é
repassado a Eletrobrás, já quem faz o serviço de acompanhamento de queda de
energia são os funcionários da CONTROL; na questão da ampliação esses geradores,
que vieram é para suprir a demanda que irá se expandir; Em aparte Ver. Luzinei
cumprimenta a todos; diz que esteve na região da parte de baixo esse final de semana;
parabeniza a iniciativa de ampliar a expansão do luz para todos na Zona Rural, mas na
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questão da manutenção é também de fundamental importância; porque se não houver
essa manutenção nós iremos sempre voltar a esse assunto em razão da quantidade de
árvores em processo de decomposição em torno da rede elétrica do Luz para Todos,
diz que em sua observação, estamos colhendo o frutos da enchente do ano de 2014,
pois o trabalho não foi bem feito; diz que se não houver um planejamento para fazer
uma limpeza no Ramal, no trecho que vai do Igarapé Açú até o Ribamar, vamos esta
sempre voltando aqui com relação a questão das árvores; Orador agradece o aparte e
incorpora seu pronunciamento; Em aparte Ver. Sabá Medeiros diz que sobre essa
questão das árvores o Ver. Luzinei tem razão, que esta faltando à manutenção; diz que
não consegue entender, que o Governo faz um trabalho e não dá manutenção; Diz que
com relação da CONTROL, que o orador estava falando é verdadeiro, não tem a
lancha e nem combustível, muitas vezes os funcionários vão levados por outras
pessoas, mas a situação não é assim, a pessoas chega e chama para resolver o
problema; diz que não é dessa forma; até por que, quem esta fazendo a leitura, eles
tem que parar na hora do almoço, pois se não parar na maquina consta que a pessoas
esta trabalhando; diz que não questão da manutenção da rede é preciso uma
autorização de Manaus; Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento, diz
que farão a manutenção de três a cinco meses pagando as pessoas para fazê-la; nos
não estamos usando comunitários gratuitamente; Em aparte Ver. Zulândio diz que
ouvindo seu pronunciamento, faz uma pergunta que lhe deixou curioso, pergunta se o
orador esta assumindo algum cargo na luz para todos? Por que pelo que falou foi o que
deu de entender; Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento, diz que
não tem nenhum cargo, nem sua família; diz que em cargo público quem diz que não
faz política engana a se mesmo; Em aparte Ver. Junhão diz que a questão de energia,
neste período chuvoso temos, acompanhado alguns casos, que as pessoas chegam
com relatos que árvores rompem a rede de energia, lógico que ano passado tivemos
muitos problemas, muito tempo ficou sem energia e agora começou esse
reestabelecimento por algumas partes, a questão da travessia foi resolvido; diz que na
questão da gestão da Amazonas energia, aconteceu que nem no Hospital; trocou–se a
gerencia para melhorar, mas ano aconteceu isso; diz que temos que atacar esses
problemas não só a questão de energia, merenda escolar por exemplo esta chegando
muito reduzida na escola do Tecnológico; Orador agradece o aparte e incorpora seu
pronunciamento, diz que esteve também na Comissão de Defesa do Consumidor, onde
ao decorrer do tempo solicitamos ao responsável o Sr. Luiz Almir que trabalha na parte
jurídica do gabinete da Comissão da Defesa do Consumidor, presidente Deputado
Abdalla, que foi concedido alguns exemplares do códigos de defesa do consumidor;
Era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. Neste momento o Sr. Presidente
convida o 2º Vice presidente Michel Dave Pinto Breves para assumir a direção dos
trabalhos e pede a palavra, já com a palavra cumprimenta o Sr. Presidente que ora
dirige os trabalhos, colegas vereadores e todo público presente, agradece a Deus por
mais uma oportunidade de poder exercer seu trabalho; faz em relato sobre, que fez a
Manaus na semana passada, onde recebeu convite do Ministério de Minas Energia
para que pudéssemos participar do evento de entrega de 159, grupos geradores para
os Municípios do interior do Amazonas, para resolver os problemas da falta de energia
nos Municípios; Diz que a décadas não se fazia uma renovação de disjuntores, religa
dores, fiação e grupos geradores; Diz que o Ministério de Amazonas energia esta
fazendo o investimento para resolver definitivamente a falta de energia nos Municípios,
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não apenas de Manicoré, mas de todos os Municípios; Diz que fizemos audiências
publicas na minha gestão e na gestão do Ver. Sabá Medeiros buscando, soluções do
problema, através de requerimentos, indicações, visitas a Amazonas Energia e outros,
graças a Deus que o Ministro Eduardo Braga ouviu nossas indicações, para resolver
essa situação de Manicoré, não apenas de Manicoré, mas de todos os Municípios; Em
aparte Ver. Luzinei diz que a questão da energia, diz que ainda que os problemas
sejam resolvidos de imediato por que questões de grupos geradores e maquinas,
acredita que é como se fosse uma bomba, não se sabe na Mão de quem vai estourar;
diz que resolve hoje, mas no futuro bem próximo as maquinas darão problema; diz que
sempre vamos ter essa questão; diz que a solução dos nossos problemas seria uma
extensão de energia elétrica vindo da Hidrelétrica do madeira, que fica mais próximo;
pergunta se há possibilidade de haver a extensão de energia na comunidade de
Acará? Pois toda vez que vai na comunidade é perguntado por isso; Orador agradece o
aparte e incorpora seu pronunciamento, com relação a extensão até o Acará não tem o
conhecimento de algum estudo feito para aquela região e de algum pedido feito, ao
contrario do Rio Manicoré e a região de Onças, que já foi feito o pedido e o
levantamento; Diz que já há um estudo também na região do Bom Suspiro; Visitamos
também a Assembléia Legislativa do Estado, mas não falamos com o Deputado
Sinésio Campos; tivemos conversando com o Deputado Estadual Dermilson Chagas do
PEM, tivemos também na Assessoria de contabilidade da Câmara, onde fomos receber
a Certidão de entrega da nossa prestação de contas ao Tribunal de Contas, que temos
o prazo até o final desse mês e a Câmara Municipal de Manicoré foi uma das primeiras
a prestar conta; Esteve conversando com presidente regional do Partido, que também
como os outros políticos que tiveram o prazo pela emenda constitucional numero 91
para sair do partido e entrar em algum partido, o prazo seria do dia 18 de fevereiro até
o dia 18 de Março, assim sendo fez sua filiação no 16 e no dia 17 comunicou o Cartório
Eleitoral de sua desfiliação do PSD, no qual esteve desde 2011 e se filiou no PT; diz de
sua admiração pelo PT, é por que é um partido diferenciado, não é um partido que o
Deputado e o Senador não gosta do presidente ou não gostou de alguma atitude do
mesmo; Diz que muitas pessoas falam que o PT, tem muita denuncia; mas em seu
ponto de vista não é o partido que comente crime, mas sim pessoas e essas pessoas,
que estiverem cometendo crime, elas tem que pagar dentro da Lei; relata que não é
apenas o PT, pois saiu uma lista de quase vinte partidos, todos eles justamente
envolvido na operação Lava Jato; Outro absurdo que não concorda, quando o
magistrado toma uma decisão, como por exemplo, impedir a nomeação do ex –
presidente Lula para o magistério e depois a imprensa amplamente mostrou, na
internet, jornais, que aquele magistrado participou de uma manifestação de rua a favor
da saída da presidenta Dilma; diz que ele impediu uma atitude que era de livre
nomeação e exclusivo da presidenta Dilma; Em aparte Ver. Sabá Medeiros fala que
ouvindo atentamente as palavras do orador, diz que vê o mesmo bastante confiante
com relação partidária; diz que não confia em nenhum partidos, tanto faz PT, PSDB e
outros, parabeniza o orador pela confiança que está tendo; diz que se você não quer
ser traído na política, você tem que sair dela; relata que está no PSD, mas não confia
no mesmo e nenhum partido; diz que foi contrario a respeito da condução coercitiva do
ex – presidente Lula e também foi contrario a divulgação da conversa da Presidenta
pois se existe uma Lei que proíbe a conversa da mesma; Orador agradece o aparte e
incorpora seu pronunciamento, diz que um Ministro do Supremo Tribunal Teori Zavaski
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deu uma entrevista e se manifestou no mesmo sentido que seu, e inclusive mandou,
que todo o processo referente a investigação do ex – presidente Lula fosse
encaminhado para o supremo; Em aparte Ver. Junhão parabeniza o orador pela
mudança de partido, diz que no seu ponto de vista o Partido dos Trabalhadores, aqui
na casa canha mais um grande defensor de suas obras e seus feitos; diz que durante
esse escândalo que se passou no País, diz que hoje se fala que o PT, é ruim para o
Brasil, mas para Manicoré foi muito bom, foi através da chegada do Lula ao poder, que
esse Município viu muitas coisas acontecer e vai continuar crescendo, deseja muita
sorte ao orador em sua caminha; Diz que a questão do IPTIMA é contrario, não só por
que faz parte do PT, mas já era contrario, quando pertencia à outro partido, era o que
tinha para o momento, agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande
Expediente: Não houve. Ordem do Dia. Não houve matéria constante na pauta da
sessão. Considerações Finais: Foi inscrito apenas o Ver. Sabá Medeiros
cumprimenta a todos, diz que quer deixar bem claro, que não olha para o lado da
política partidária, pois se fosse por isso não faria critica ao partido político que
pertence, com relação ao que o Ver. Denilto falou, que o programa luz para todo era
politiqueiro, pode até ser, mas se formos olhar para esse lado vamos pensar da mesma
forma, mas quer olhar que esta se fazendo um trabalho, para melhorar a situação da
energia no Município de Manicoré, diz que torce muito para que aconteça isso; diz que
torce para que o Município possa receber mais investimento do luz para todos; diz que
na questão da limpeza espera que aconteça isso, pois tem que ter essa manutenção;
fala sobre a questão do Hospital, diz que já fez crítica; diz que sabe que esta ruim,
estamos passando por dificuldades e não é fácil a situação do mesmo, agora se a
Câmara ficasse sem receber dois meses por exemplo, ficaríamos numa situação muito
difícil e o Hospital esta a oito meses sem receber o recurso; diz que isso é muito difícil,
pois sem recurso ninguém administra; Era o que tinha para o momento, agradece e
finaliza. Ver. Roberval diz que recebemos agora pouco um oficio do Domingos Nazaré
Pinto Gomes referente ao Hospital de Manicoré e passa a ser o referido ofício, diz que
recebeu varias reclamações de, que só na semana atrasada morreram três crianças,
ao nascer o Hospital colocou na certidão de óbito natimorto, dizendo que a criança
nasceu morta, mas a mãe alega e afirma que viu a criança viva ao nascer, relata que
tem fotos, de duas crianças recém nascidas, que foram cortadas na ora do parto pelo
vistorie manuseado pelo Médico, o rosto das crianças, diz que é necessário tomar uma
providencia urgente, apela para a Comissão de saúde desta casa para que faça um
relatório com relação ao Hospital, diz que não podemos fechar os lhos para essa
situação, e pedir imediato uma auditoria para verificar essa situação do Hospital. 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, 1º Secretário da
Mesa Diretora lavrei a presente Ata. Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Manicoré, Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares Duarte, em 28 de Março de 2016.
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