Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré
ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 29 (vinte e nove) 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: HHelton Rodrigues Paes.
Paes. Ás 08:15 foi feita a 2ª chamada dos Senhores vereadores; Presente o Sr. 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, 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 e Roberval Edgar Medeiros Neves. 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 dos
expedientes recebidos e expedidos. Expediente: recebidos e expedidos. Recebidos:
Of. nº 016/2016/ Vice Presidente do PT/MRÉ; Of. nº 305/GS; Convite/SEMED;
Comunicado nº 898/2016 da Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Expedidos. Não houve. Pauta da Ordem do Dia: Projeto de Lei Nº 003/2016 de 29 de
Fevereiro de 2016, que Dispõe sobre a Lei da caminhada saudável e da outras
providencias. Matérias entregue a secretaria; Parecer Nº 001/2016 da 4ª Comissão de
Educação Saúde e Assistência Social relacionado ao Projeto de Lei Nº 003/2016 de 29
de Fevereiro de 2016, que Dispõe sobre a Lei da caminhada saudável e da outras
providencias; Indicação Nº 002/2016 de autoria do Ver. Roberval Neves assunto: Indicar
na forma regimental, ao Exmo. Sr. Lúcio Flávio do Rosário – DD. Prefeito de Manicoré e ao Ilmo. Sr. Dídimo Mendes Soares – MD. Gerente Executivo do Siságua, dignem –
se, de forma urgente, a realização de serviços de aterramento e manutenção da esquina
da Trav. Apuí com a Rua Leônidas Reis Mendes. Grande Expediente: Foram inscritos os
vereadores: Mario Ruy Lacerda de Freitas, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros,
Zulândio Evaristo da Cunha Galdino, Eldamiro das Neves Gomes e Nara Nídia Bentes
da Silva: Uso da paa: 1º Orador: Mario Ruy Lacerda de Freitas cumprimenta o Sr.
Presidente colegas vereadores e todo público presente; Apresenta Requerimento nº
006/2016 de sua autoria, assunto: Requerinformações a Secretaria Municipal de
Educação, para que seja informado a esta augusta casa como estão lotados os
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profissionais da educação em nosso Município. Sendo para isso, uma planilha
informando o nome da Escola, nome do gestor, nome dos Professores, nome da
merendeira e serviços gerais na zona urbana e rural desta municipalidade e passa a
fazer suas justificativas; Apresenta requerimento nº 007/2016 de sua autoria, assunto:
Requer que a retro escavadeira doado ao Município pelo Programa de Aceleração do
Crescimento - PAC seja direcionada para ficar pelo menos quinze dias nesse período do
Distrito de Democracia para que seja feito pequenos reparos para que as pessoas que
fiquem com problemas (atolados) sejam socorridos para possamos ter uma opção de
reparo e passa a fazer suas justificativas; Apresenta indicação nº 006 de sua autoria,
assunto: Indicar Solicitando o envio da retro escavadeira do PAC para o Distrito de
Democracia para realização de pequenos serviços nos Ramais daquela localidade, para
garantir o trafego de veículos e transporte, e passa a fazer suas justificativas; Fala sobre
a questão de nossa saúde pública; diz que as pessoas lhe procuraram e falaram que a
Rádio também estava vinculando informações e queixa de pessoas que no Hospital falta
medicamentos e outros; Relata que ontem quando o Ver. Roberval falou sobre as
mortes das três crianças, teve informações de eram quatorze então é um número muito
grande e temos que fazer alguma coisa e tomar conhecimento disso, diz que pensou
muito ontem em abrir uma CPI, para investigarmos isso, mas não sabe que proporções
teria, se iria gerar revanche político ou outro fato que não objetivasse a busca do
conhecimento sobre esse caso, ontem foi citado que o Hospital esta oito meses sem
receber recurso; Diz que não podemos deixar e passar esquecido essa situação, mas de
fato essa falta de repasse esta fazendo falta no Hospital, mas precisamos saber e
verificar e buscar as informações corretas sobre o que esta acontecendo; Outro fato que
precisamos saber o que de fato esta acontecendo com o recurso desse fundo Municipal,
pra onde esta indo esse dinheiro e como esta a conta do mesmo; Relata estamos se
despedindo hoje de dois colegas daqui da Câmara, que é o Ver. Miro Gomes e Nara
Nídia que são suplentes e vão da a vaga aos titulares; Diz que é adversário político dos
dois, mas não é inimigo de nenhum, agradece o convívio que estivemos aqui
harmonioso, debatemos assuntos importantes, e a presença dos mesmos foi muito
importante para o engrandecimento dos debates dos processos que aconteceram nesta
casa, deseja que volte aos seus trabalhos e suas casas, com a sensação do dever
cumprido, não tem a observar nada na conduta dos mesmo, parabeniza os mesmos por
esta contribuindo para o engrandecimento do nosso Município, era o que tinha para essa
manhã, pede licença ao Sr. Presidente para se retirar do plenário temporariamente da
casa, pois esta com um problema para resolver, mas ira voltar até o encerramento da
sessão, agradece e finaliza. 2º 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; informa que foi
entregue a mesa, o parecer da 4ª Comissão sobre o Projeto de Lei Nº 003/2016 de
autoria do Ver. Miro Gomes; faz Requerimento ao Sr. Presidente para que possa
designar alguns vereadores para participar do 99º Seminário Brasileiro de Prefeito, Vice
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Prefeito, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e
Assessores Municipais; diz que na atual Gestão da Presidência deste poder não
participou de nenhum evento; participou apenas da manifestação na BR 319 e BR174,
na companhia da Vereadora Nara Nídia, Miro Gomes onde receberam duas diárias
cada, cuja mesma foi publicada nos jornais do Município e do Estado, como se fosse
crime o vereador receber diárias; pede que o Sr presidente que conceda algumas diárias
para que possamos participar desse seminário; diz que tem a intenção de participar do
seminário; Apresenta Indicação nº 010/2016 de sua autoria, assunto: Indicar a Secretaria
Municipal de Infraestrutura a construção de uma escada em madeira de Lei próximo ao
SESP em frente a casa do Sr. Cardoso e passa a fazer suas justificativas; Apresenta
Indicação nº 011/2016 de sua autoria, assunto: Indicar a Siságua o melhoramento do
fornecimento de água ao Bairro Lulinha e passa a fazer suas justificativas; Diz que os
vereadores de Manicoré estão no caminho certo, pois nada impede de termos os
debates; acredita que todas as idéias colocada nestes debates são para o
melhoramento do Município; diz que muitas vezes vereadores reclamam de muitas coisa
que não estão certas, como por exemplo a situação do Hospital; diz que precisamos ver
o porque está acontecendo os problemas; quais as causas desse problemas; diz que
temos que fazer como o ver. Junhão, saber o que esta acontecendo; Diz que nesse
momento de crise é necessário abrirmos mão de alguma coisa e que temos que ficar
unidos para resolver esse problema; diz que o Estado do Amazonas é um dos Estados
que mais paga bem o Professor no Brasil e até hoje o salário dos servidores público não
atrasou; diz que é necessário termos essa complacência com o governo neste momento
de crise; Relata sobre a questão do Ministro Eduardo Braga e o Governador José Melo
que saiu uma decisão ontem; diz que se ontem tivesse saído uma decisão favorável ao
Eduardo Braga, seria muito ruim para ele, por que ele teria que renunciar o cargo de
Senador, deixar de ser Ministro e assumir o governo e poderia depois ter uma decisão
diferente ao do TRE; diz que esse decisão da Desembargadora Socorro Guedes foi
muito boa, parabeniza a desembargadora pela sua decisão; Relata a questão do
Impeachment, que tem uma preocupação muito grade; diz que as pessoas comentam
que vai melhorar, mas em sua opinião não terá melhora alguma; diz que as pessoas que
cometem o crime tem que pagar de forma legal que seja dada uma punição justa; era o
que tinha para o momento agradece e finaliza. 3º Orador: Zulândio Evaristo da Cunha
Galdino cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores e todo público presente; diz
que os parlamentares tem que ter consciência e a responsabilidade de tentar passar
para as pessoas qual a função do vereador, pois, estamos no ano político e varias
pessoas querem alcançar ao cargo de vereador e vão disputar a eleição; diz que as
pessoas que almejam isso não medem as conseqüências do que falam; diz que fica feliz
que nessa Câmara formado por 13 vereadores temos cumprido com nossa função; Diz
que isso não se estende somente a um vereador, mas a todos; relata que veio uma
correspondência para ser entregue ao vereador Sabá Medeiros uma placa de
reconhecimento, a qual compartilha com todos os vereadores, pois todos contribuíram;
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diz que a placa é de reconhecimento quando o Ver. Sabá esteve nesta casa como
presidente, que contribuiu para o município ser contemplado com a UBS fluvial; Pede a
Mesa Diretora voto de congratulação ao Ver. Sabá Medeiros por ter contribuído com o
processo; Manifesta sua vontade de participar do seminário brasileiro de prefeitos, vice
prefeito, vereadores, procuradores Jurídicos, controladores internos, secretários e
assessores Municipais, da região Norte, que vai acontecer no dia 14 e 15 de Abril; diz
que os assuntos em pauta neste seminário são de fundamental importância para
desenvolvermos nossos trabalhos nesta casa; espera que o Sr. Presidente da casa
possa contribuir para que possamos participar desse movimento; Em aparte Ver.
Markson cumprimenta a todos; manifesta também sua intenção e vontade de participar
se possível do referido seminário, pois são realmente assuntos relevantes; Orador
agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; fala sobre a questão de segurança
pública em nosso Município; diz que tem ouvido varias reclamações sobre a questão de
roubos em nosso Município; diz que isso vem acontecendo, principalmente nas regiões
dos Bairros de Santo Antonio, Andaraí, Conjunto Ipazea, Lulinha, Mazarelo, Mazarelo II;
deixa seu apelo para que a Polícia Civil e Militar possa aumentar a renda fazer alguma
coisa para que possa tentar inibir a a questão desses roubos: fala que dos colegas
parceiros vão nos deixar por questão da lei, que o vereador Miro Gomes e a vereadora
Nara Nidia que vão deixar a cadeira de vereador, porque os titulares iram voltar a a esta
casa para que assim possa disputar sua reeleição; diz que neste período que tiveram
com agente contribuíram muito para o município de Manicoré; diz que como colegas e
parceiros fica muito triste mesmo momentaneamente, que se Deus permitir irão
concorrer ao cargo de vereadores e serão eleitos; diz que em nome do povo que
representa em Manicoré, muito obrigado pela contribuição de vocês aqui na Câmara
Municipal de Manicoré; era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. 4º Orador:
Eldamiro das Neves Gomes cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores e todo
público presente; Apresenta Indicação nº 004/2016 de sua autoria, assunto: Indicar ao
Prefeito de Manicoré e o Secretário de obras, que coloquem lixeiras nas praças de
Manicoré e passa a fazer suas justificativas; Diz que esta aqui ocupando a vaga de outro
vereador, relata que será o ultimo dia que esta ocupando a tribuna este ano, mas
durante os dias que esteve aqui, realizou vários trabalhos, ajudamos todos os
vereadores, seja de situação ou de oposição a aprovar tudo que fosse de melhor para o
Município de Manicoré; diz que quando concorreu ao cargo de vereador em Manicoré
sempre procurou se espelhar no correto e no que fosse melhor para o Município de
Manicoré; relata que seguiu uma carreira jurídica é formado em direito, tem três pós
graduações e entrou na policia justamente por que acredita na coisa correta,
infelizmente, depois que você está no meio percebemos, que em todos os setores do
nosso Brasil existe as pessoas com má intenções, mas procura fazer sua parte; diz que
durante sua permanência nesta casa onde participou de audiências públicas, fez
requerimento para audiência publica sobre a questão da energia; acredita que naquele
momento contribuiu muito para continuarmos o debate sobre o problema do nosso
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Município; Participamos da luta da BR174, que até hoje continuamos essa luta, que é
grande, mas se Deus quiser vamos vencer, independentemente de esta nesta casa ou
não, vai continuar com essa luta; diz que Manicoré vai dar um grande salto se
conseguirmos asfaltar essa BR um dia; acredita que a parte da região da Democracia
pode se tornar um pólo industrial, pois Manicoré é um dos maiores produtores do
Amazonas; diz que estão de parabéns todos os vereadores pelo fato de na maioria das
proposições que todos nos aprovamos, pensando no melhor para a população,
agradece a todos pela união que estivemos aqui; fala que são taxados que não
trabalhamos, que não faz nada, como relatado pelo Ver. Sabá; diz que é muito fácil falar
quem está de fora; espera que a população vote consciente; diz que depois que entrou
como vereador de Manicoré sempre fica aperreado, por que sempre procura ajudar
quem precisa; muitas pessoas perguntam o porque se vale apena ser vereador? Diz que
vale muito apena, por que é muito gratificante quando ajuda uma pessoa que esta
necessitada por motivo de doença e que aquela pessoa vem e reconhece seu trabalho;
diz que quando foi fazer parte do grupo político do Prefeito Lúcio Flávio muitas pessoas
lhe criticaram, só que poucas pessoas sabem do acontecido; acredita que todos aqui já
foram de um ou dois partidos; relata que ficou no partido Progressista por mais de
quinze anos, nunca esteve problema nenhum com o Dr. Garcia e Rebeca Garcia, mas
tudo passa; relata que seu pai era do PFL mais de vinte anos, mas sempre procurou
ficar de um lado e escolher uma bandeira e seu pai veio a falecer, já estávamos
desamparados e foi ai que o Lúcio Flávio veio nos dar a mão e ai nos se unimos a ele;
Diz que não tem magoa e raiva de ninguém, até chegou a dizer em seu discurso nesta
casa que tinha uma magoa do Ex- prefeito Emerson França; diz de coração aberto que
já passou e não tem magoa nenhuma, não tem magoa com ninguém aqui nesta casa;
agradece muito todo o aprendizado que esteve aqui; Agradece ao Ver. Sabá Medeiros,
Vereadora Nara Nídia, Ver. Markson a todos pelas orientações; agradece muito ao Ver.
Sabá pela paciência e serenidade que ele passa para nós, ao Ver. Uca Galdino, Ver.
Michel, Ver. Helton Paes, Luzinei, Emir França, Roberval; diz que independentemente
de esta saindo hoje se considera vitorioso porque sabe que vários amigos estão aqui
com a soma de nossos votos; Em aparte Ver. Markson agradece o companheirismo do
orador e da vereadora Nara Nídia, no momento que esteve com agente, pelo
comprometimento com o povo de Manicoré, participando de projetos importantes e
proposituras; deseja uma boa sorte aos colegas que iram concorrer a eleição; Orador
agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento, agradece a todos, pede desculpa a
qualquer funcionário desta casa; Diz que não sabe se vai participar das eleições em
Manicoré esse ano; pois, para você ser vereador ou prefeito tem que se dedicar
totalmente; diz que se for candidato vai fazer um projeto pessoal para a sua dedicação;
diz que nesse momento está sem partido mas ate o dia dois de abril vai decidir seu
futuro político em Manicoré; era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. 5º
Orador: Nara Nídia Bentes da Silva cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores e
todo público presente; diz que neste momento assim como no momento de sua posse,
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aqui dada no dia 13 de Março de 2013, no período que serviu ao Município como
vereadora, ficara em sua memória como um dos momentos mais importante de sua vida;
quando pela primeira vez saiu da suplência para assumir o cargo de vereadora; Diz que
a partir daquele dia empenhou todo seu esforço para trabalhar, com o pensamento
voltado aqueles que mais precisam da atuação do poder público; Diz que aqui neste
plenário muitas vezes não foi entendida de imediato pelos colegas, mas no final o Bon
senso prevaleceu; relata que aprendeu muito com todos os colegas, que agradece muito
a todos; agradece seus aliados de bancada pelo apoio e lealdade na defesa de suas
idéias, as adversários, agradece por terem lhe dado a oportunidade de ter lhe dado uma
retórica saudável, mesmo em quando um debate mais acirrado fazendo prevalecer um
bom censo essencial para o ambiente democrático; Agradece ao Sr. Edson Minoro por
que sem o consentimento do qual, não teria ocupado uma cadeira do Legislativo;
Agradece também aos 305 cidadãos que votaram na mesma acreditando em suas
propostas e que sempre lhe deram forcas para que sempre permanecesse firme em
suas convicções; Agradece ao Exmo. Sr. Lúcio Flávio do Rosário por confiar em uma
mulher inexperiente na vida política; relata que nunca tinha se envolvido na vida política,
sempre foi professora; Agradece aos moradores da sede do interior do Município, que
sempre dão bom exemplo de educação e cortesia ao nos receberem nos seus lares,
pois mesmo aqueles ressentidos com a classe política e que tem uma reação inicial de
aversão acabam deixando aflorar as virtudes do povo manicoreense; Registra seu
agradecimento profundo e especial ao Ver. Sabá Medeiros com quem desenvolveu uma
amizade verdadeira e com quem aprendeu muito com a prática da vereança; agradece
todas as experiências que passou durante essa jornada aqui nesta casa, amizade que
se estendeu no âmbito familiar; espera que essa parceria continue independente de ser
vereadora ou não, se vossa excelência trilhar um outro caminho; Diz que a forma de
fazer política esta mudando e que a melhor forma de ajudar o nosso Município é evitar a
segregação do povo, por exemplo, não podemos separar professor efetivo do
contratado, por que todos são igualmente responsável pela educação formal de nossas
crianças; diz que é com essa visão ampliada da política, que sai de cabeça erguida
ciente de que cumpriu seu papel como prometida em campanha; sua proposta era e
ainda é baseada no fato que de pouco feito por cada um de nos sempre vai repercutir
como contribuição da estrutura existente; Diz que isso não é uma despedida, mas sim
um até breve, por é pré candidata a vereadora do Município de Manicoré, assim como
todos, que iremos para a luta para esta aqui no ano de 2017; era o que tinha para o
momento, agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande Expediente:
Requerimento verbal de autoria do Ver. Uka Galdino, de voto de congratulação ao Ver.
Sabá Medeiros; Requerimento nº 006 e 007/2016 de autoria do Ver. Junhão; Indicação
nº 002/2016 de autoria do Ver. Roberval Neves; Indicação nº 004/2016 de autoria do
Ver. Miro Gomes; Indicação nº 006/2016 de autoria do Ver. Junhão; Ver. Junhão diz que
na tribuna disse que as maquinas estão no acampamento do Matupiri, mas a informação
que chegou agora é que as maquinas já foram embora e nessa saída fizeram um outro
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estrago fazendo valas, a situação esta muito mais complicada, e reforço a necessidade
da maquina para Democracia; Indicação nº 010 e 011/2016 de autoria do Ver. Sabá
Medeiros. Ordem do Dia. Passa para a Discussão e apreciação do Projeto de Lei Nº
003/2016 de 29 de Fevereiro de 2016, que Dispõe sobre a Lei da caminhada saudável e
da outras providencias, após a discussão do referido Projeto, foi colocado em votação
nominal e em ordem alfabética, o referido Projeto foi aprovado por unanimidade.
Considerações Finais: Foram inscritos os vereadores: Luzinei dos Santos Delgado e
Emir Pedraça de França: 1º Luzinei dos Santos Delgado cumprimenta o Sr. Presidente
colegas vereadores e todo público presente, agradece a Deus por mais uma
oportunidade de poder exercer seu trabalho, fala sobre a questão do Ver. Miro Gomes e
Nara Nídia, que estão nos deixando, acredita que seja pelo um curto período, agradece
a Deus pela convivência que tivemos ao decorrer desse tempo, pela amizade sincera,
fala que a Biblia relata das despedidas, como de Jonas e Dave, que choraram em sua
despedida, podemos citar também com Ester e Noeme, que também no momento da
despedida, que a Ester então a sua nora queria que ela fosse para uma outra terra em
busca do seu caminho, mas ela resistiu e não quis ir, disse que onde ela fosse iria
também, seu povo é meu povo e seu Deus será meu Deus, por este motivo, deixa um
versículo da palavra de Deus para os mesmo, que diz o senhor o protegerá de todo o
mal, protegerá a sua vida. O senhor protegerá a sua saída e sua chegada, desde agora
e para sempre, (salmos capitulo 121 e versículo 7 e 8), que Deus possa continuar
abençoando a todos vocês, agradece e finaliza. 2º Emir Pedraça de França cumprimenta
o Sr. Presidente colegas vereadores e todo público presente, diz que essa foi uma
sessão voltada a despedida do Ver. Miro Gomes e Nara Nídia, agradece o tempo que
estiveram aqui conosco, aumentando nosso laço de amizade, que serviu consertesa de
um aprendizado, tanto para o Ver. Miro Gomes quanto para a Vra. Nara Nídia, deseja
uma boa sorte em sua vida e em sua empreitada se forem disputar a eleição, que o povo
ira reconhecer se devem voltar ou não, que Deus abençoe a todos; diz que a respeito da
Comissão Permanente de saúde , que juntamente com o Ver. Sabá Medeiros, Helton
Paes, ficou acertado de fazermos hoje o relatório da situação do Hospital, que esta em
uma situação critica, com falta de Médico, matérias e de tudo é o que ouvimos a
população falar, Espera que Manicoré abra uma sessão de melhoria; diz que relatou a
situação de alagamento em vários trecho da cidade, pediu que fizessem alguma coisa e
nada foi feito, solicita ao líder da bancada que leve esse problema para o Prefeita e
traga uma solução imediata, pois a população não pode ficar assim, era o que tinha para
o momento, agradece e finaliza. Questão de ordem Ver. Sabá Medeiro diz que seria
importante a presença o Ver. Roberval Neves para que pudéssemos fazer uma
cofraternizaçao na despedida do Ver. Miro Gomes e Nara Nídia, o presidente nem se
quer veio aqui participando da reunião, sabemos que é o ultimo dia que os vereadores
vão esta aqui, deseja felicidade aos dois, não sabe se o Ver. Miro Vai concorrer, deseja
boa sorte a Vra. Nara Nídia tem certeza que ela vai conseguir, pois nesses anos fez um
bom trabalho, desejo boa sorte aos dois. Não havendo mais nada a tratar, o senhor
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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 Março de 2016.
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