Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 11 (onze) dias do mês de Abril 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. Presidente Roberval Edgar Medeiros Neves fez a chamada dos Senhores
Vereadores, estando presente até o momento o Vereador: Yuri Reis e Sabá Medeiros.
Ás 08:15 foi feita a 2ª chamada dos Senhores vereadores, presentes o Sr. Presidente,
Roberval Edgar Medeiros Neves: 1º Vice Presidente: Anderson Ferreira de Oliveira, 2º
Vice Presidente: Michel Dave Pinto Breves, 1º secretario: Helton Rodrigues Paes e
demais Vereadores: Luzinei dos Santos Delgado, Markson Machado Barbosa, Mario
Ruy Lacerda de Freitas, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, Zulândio Evaristo da
Cunha Galdino e Wellington Yuri Lelo Reis. Com suas faltas justificadas: Denilto
Silva dos Santos, Emir Pedraça de França e Edson Minoro Tsugawa. 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 da ata da
15ª e 16ª Sessão Ordinária que foi aprovada com adendo dos Vereadores Junhão e
Uca Galdino. Expediente: recebidos e expedidos. Recebidos: Of. nº
041/2016/SEMAD encaminhando Convênios nº 001, 002 e 003/2016; Of. nº
082/2016/GAB/SEMSA; Oficio nº 003/2016 – Gabinete do Vereador Markson; Oficio nº
003/2016 – Gabinete do Vereador Luzinei; Oficio nº 002/2016 – CCJR e Convite SN do
Conselho Deliberativo da Reserva Extrativista Lago do Capanã Grande. Expedidos:
Of. nº 107, 110, 111, 120, 121, 122, 123 e 124/2016/GP. Pauta da Ordem do Dia: Não
houve. Matérias entregue a secretaria: Não houve. Grande Expediente: Foram
inscritos os vereadores: Sabá Medeiros, Mario Ruy e Roberval Neves: Uso da palavra:
1º Orador: Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros cumprimenta o Sr. Presidente;
colegas vereadores e todo público presente; Agradece a Deus pela oportunidade de
está aqui neste poder representando o povo de Manicoré; Faz uso da tribuna para
apresentar indicação; Diz que sabe da dificuldade que passa o Brasil e o Estado do
Amazonas e o Município; Diz que a crise que estamos passando é política,
administrativa e financeira, espera que logo seja solucionada para a melhoria da
população; Apresenta Indicação nº 011/2016 de sua autoria, assunto: Indica a
Secretaria Municipal de Infraestrutura um trabalho de qualidade para o conserto de
buraco na Avenida Governador José Lindoso com a Travessa professor Halley,
próximo ao estádio Bacurauzão e passa a fazer suas justificativas; Em aparte Ver.
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Junhão, diz que a indicação é importantíssima, que muita gente está fazendo aquele
retorno; salienta que a Prefeitura deve ter conhecimento, pois aquela área inunda,
devido à obstrução de um bueiro, deve ser observada a limpeza desse bueiro; O orador
agradece o aparte e incorpora ao seu pronunciamento; Diz que a observação é
importante, pois o acumulo de água é devido à obstrução daquele bueiro; Apresenta
Indicação nº 012/2016 de sua autoria, assunto: Indica a Secretaria Municipal de
Infraestrutura o conserto de buracos que estão se formando na estrada do inajá e
escavação de valas para escoar água empossada ao lado do muro da Expomani e
passa a fazer suas justificativas; diz que assistindo os jornais e não entendo porque as
pessoas têm muita raiva de vereador; não consegue ver, que de salário o vereador
ganha muito; cita as palavras do jornalista Chico Pinheiro quando diz “vereador não
deveria ganhar mais de que um professor”; o orador diz que é professor e não
concorda com isso; porque somos treze vereadores e professor tem mais de mil e não
tem como haver uma comparação relacionada a salário; a mesma coisa é comparar o
salário de um professor com o salário de um médico; diz que o médico atende em
media cinco mil pessoas e o professor atende no máximo 35 alunos; diz que queria ter
a oportunidade de falar com os jornalistas Chico Pinheiro e Alexandre Garcia, para
dizer que concorda em diminuir o salário do vereador, mas se os jornalistas só
ganhassem igual ao professor; vamos diminuir do jogador de futebol, dos deputados,
do juiz, do promotor; acredita que da forma que está não há tanta injustiça; enquanto
temos um juiz e um promotor que atende 53 mil pessoas enquanto temos mil
professores; diz que cada vereador representa uma faixa de cinco mil pessoas; em
aparte o vereador Uca Galdino ilustra dizendo que alguns comentários dizendo que o
vereador ganha um dinheirão para trabalhar uma vez por semana; diz que a maioria
das câmeras de município menores se reúne apenas uma vez por semana; em
Manicoré temos duas reunião por semana; diz que alguns maliciosos falam que
trabalhamos apenas duas vezes por semana; mas alem das sessões temos os
trabalhos administrativos, políticos, de representatividade, fiscalização e o trabalho de
assistência social que cada vereador faz; o orador agradece o aparte e incorpora ao
seu pronunciamento; diz que o vereador tem razão quando fala isso; existe os
trabalhos das comissões, trabalhos interno e externos; diz que esse é o trabalho que os
vereadores fazem; em aparte o vereador Roberval Neves diz que acessando o
facebook, viu uma postagem do face de Alexandre Garcia, onde alguém compartilhou
uma matéria posta pelo mesmo, onde fazia criticas sobre a questão da educação em
nosso país; discordou de uma situação de o mesmo culpar o vereador por não pagar o
salário adequado ao professor; fez uma critica ao Alexandre Garcia não concordando
com a situação posta responsabilizando o vereador pelo pagamento do salário ao
professor, pois não é o vereador que paga e o vereador não pode ter iniciativa de
aumentar salário, pois é da orçada exclusiva do executivo; disse ainda, que
infelizmente, na escola que ele estudou, o mesmo não aprendeu; diz que é uma
situação que eles jogam a culpa ao vereador; diz que não podemos ser
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responsabilizados por atribuições que não são do vereador; diz que os jornalistas se
acovardam e não tem coragem de se direcionar a autoridade maior e jogam a culpa
aos vereadores; se for uma política nacional de redução de salário de todas as
autoridades; dos políticos, do judiciário, dos ministro e outros, mas não podemos
responsabilizar apenas os vereadores, pois ele que está na base e é mais procurado
pela população; diz que o vereador não temo nada custeado pelo recurso publico, mas
os deputados e senadores tem tudo custeado com dinheiro publico; diz que precisamos
levar isso ao conhecimento a sociedade; diz que vai ter a marcha dos vereadores em
Brasília, mas a mesma deveria ser nos municípios ou nas calhas de rios no meio do
povo, para manifestarmos nossa posição, inclusive contra a demonização do vereador;
o orador agradece o aparte e incorpora ao seu pronunciamento, diz que quando fala
isso não é para defender um ou outro, mas sim por que é sua posição; diz que tem
visto cada reportagem que não concorda, mas não tem como dizer ao contrario, pois o
único lugar que tem para falar é aqui na tribuna da Câmara; diz que não é lulista, não é
do PT e nem pretende ser e nem apoiar; diz que o procurador da Republica Rodrigo
Janot, deu parecer que o Lula não pode ser Ministro; mas acredita que está errado não
deixar o Lula ser Ministro, deveria ser Ministro e ser julgado pela instancia competente;
diz que Janot está se metendo no lugar errado, pois os poderes são independentes; diz
que não concorda com isso; era que tinha para o momento agradece e finaliza; 2º
Orador: Mario Ruy Lacerda de Freitas cumprimenta o Sr. Presidente; colegas
vereadores e todo público presente; traz duas proposituras nesta manha; a primeira
trata da Indicação nº 007/2016 de sua autoria: Assunto: Iluminação Publica; indica a
Prefeitura Municipal de Manicoré, ordene o setor responsável a substituir uma lâmpada
em frente ao Hospital Regional Hamilton Cidade, que necessita de uma iluminação
melhor e em perfeito estado de funcionamento e passa fazer suas justificativas; outro
requerimento que traz nesta manhã é sobre a questão de resíduos solido que se
acumulam em frente do cemitério e também ali possui uma carreta que está naquele
local a um bom tempo; neste sentido apresenta Requerimento nº 0082016 de sua
autoria; Assunto: Limpeza de Resíduo Solido; que requer da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, para que seja retirado os resíduos sólidos em frente ao cemitério de
nossa cidade que há mais de 30 dias incomodam aquém por lá transita e na
oportunidade solicita ainda informações sobre o acordo de cessão da área pública para
uma carreta que encontra-se à meses estacionada e passa a fazer suas justificativas;
fala sobre as responsabilidade e as taxações que vão direto ao vereador; não concorda
quando se fala dessas atribuições desnecessárias, tentando criminalizar a pessoa do
homem público; ver que se aproxima o processo eleitoral; vai ter vários vereadores de
mandato tentando defender aqueles que querem chegar aqui, denegrindo a imagem de
que já está aqui; diz que o vereador é o mais massacrada, pois estão próximo do povo;
mas lembra que os deputados que apoiamos, são os mesmos que acabaram com
efeito suspensivo dentro do TCE; antes só era considerado inelegível quando se
esgotavam todos os recursos: ordinário, reconsideração e revisão; mas vê que quem
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aprovou isso foram os deputados que elegemos; diz que a justiça tem um alto salário,
mas que não atende toda a população; quem atende toda a população é o poder
executivo e o legislativo; sobre os jornalista Alexandre Garcia, diz que tem mudado
muito seu posicionamento depois que assassinaram seu filho; classe política para ele
virou lixo humano; diz que os vereadores é uma classe desunida, até hoje não nos
manifestamos para eleger um representante na Assembléia Legislativa; diz que a
policia militar já fez isso; deveria ser feito no inicio do mandato, mas nos prendemos em
nomes importantes da política do estado para tentar trazer recurso ao nosso município;
cita exemplo de Roberto Ruy foi deputado estadual um político inexpressivo para o
cenário estadual, mas para Humaitá era um político expressivo foi ex prefeito naquele
município, mas o problema que ele levava tudo para Humaitá e os outros município
nada, porque não tínhamos representatividade real de Assembléia Legislativa do
Estado do Amazonas; em aparte Ver. Uca Galdino diz que sobre isso já se manifestou
na tribuna deste poder; diz que vai mais alem de um representante na Assembléia; diz
que não nos juntamos nem em associação para discutirmos os assuntos de nossa
região; diz que já se tentou; uma vez falamos com os vereadores de Humaitá e outra
vez com o Ver. Roberval, que queríamos reunir pelo menos os da calha do Rio
Madeira, aí você essas reportagens que massacra o vereador; o orador agradece o
aparte e incorpora ao seu pronunciamento; diz que precisamos evoluir neste ponto;
talvez na próxima legislatura precise iniciar esse movimento; vimos os Bancos anunciar
Bilhões para nossa região, mas precisamos trabalhar para que o produtor possa ser
preparado para receber esse recurso; agradece e finaliza; Neste momento o Sr.
Presidente convida o 1º vice presidente 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 exerce seu trabalho; faz um breve relato de sua viagem feito a
Manaus representado este poder; diz que deu entrada no balanço geral da Prefeitura
Municipal de Manicoré no prazo, que determina a Lei; diz que também deu entrada no
tribunal de conta a prestação de conta da Câmara e foi a assessoria contábil para
receber a prestação de conta deste poder; diz que foi na Assembléia Legislativa do
Estado, participar de uma audiência pública com o objetivo de debater e encaminhar
providencias sobre o plano nacional de saneamento básico e a importância da gestão
compartilhada e do controle social para o avanço das ações de saneamento básico na
região metropolitana de Manaus e nove sub região do Amazonas, onde Manicoré esta
incluído; Diz que fez denuncia sobre o lixão a céu aberto, que são despejados lixos
domésticos; diz que precisamos chamar a atenção dos governantes para essa
necessidade de investir mais no saneamento básicos nos Municípios; Fala sobre a
questão da crise, que tem dito, que a crise que o Município passa, não é uma crise
causada pela questão política a nível nacional, diz que a crise política são os pequenos
produtores, ribeirinhos, que produz, banana, melancia, macaxeira e outros; diz que não
considera que a sexta básica de 50 reais ajudou os ribeirinhos, por que os mesmos não
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precisam de esmola e sim de recursos, amparo e fomento para que ele possa ampliar
sua produção; coloca algumas ações do Governo Federal, no Município de Manicoré,
que foi o Luz para todos com implantação de redes de energia nas comunidades rurais;
destinação de Grupos geradores novos; Programa minha casa minha viva; unidades
básicas de saúde; quadra poliesportivas; ampliação do bolsa família, com a inclusão do
Pro jovem; recursos financeiros para associação de pais e mestres por meio do FNDE;
maquinas e equipamentos; trator caçamba e caminhão baú por meio do PAC II; Em
aparte Ver. Anderson diz que na questão da Maquina que o orador falou; diz que já fez
varias solicitações para o Matupi, mas nunca foi atendido, prefere deixar parado, como
já viu varias vezes e não vai para o Matupi; relata que ônibus escolar não esta entrando
nas vicinais, por causa da situação das estradas vicinais; Orador agradece o aparte e
incorpora seu pronunciamento; diz que o Ver. Anderson tem razão, diz que a maquina
é para isso mesmo, para ajudar os produtores rurais e por que não destinar ao São
Antonio de Matupi, que é um distrito de Manicoré; construção de escolas indígenas,
fundo de financiamento ao estudante FIES; implantação da caixa econômica Federal;
construção da agencia do INSS e outros; era o que tinha para o momento, agradece e
finaliza. Matérias a serem votadas no Grande Expediente: Requerimento nº
008/2016 de autoria do Ver. Junhão; Indicação nº 007/2016 de autoria do Ver. Junhão;
Indicação nº 011e 012/2016 de autoria do Ver. Sabá Medeiros. Ordem do Dia. Não
houve. Considerações Finais: não houve oradores inscritos. Não havendo mais nada
a tratar, o senhor Presidente da Mesa Diretora da Câmara, que ora dirige os trabalhos,
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 11 de Abril
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