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ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 02 (dois) dias do mês de Maio 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. 2º Secretario: Denilto Silva dos Santos fez a chamada dos Senhores Vereadores,
estando presente até o momento o Vereador: Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros.
Ás 08:15 foi feita a 2ª chamada dos Senhores vereadores, presentes o Exmo. Sr.
Presidente em exercício: Michel Dave Pinto Breves, 1º Secretario: Helton Rodrigues
Paes, 2º Secretario: Denilto Silva dos Santos e demais Vereadores: Emir Pedraça de
França, Edson Minoro Tsugawa, Luzinei dos Santos Delgado, Markson Machado
Barbosa, , Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, Wellington Yuri Lelo Reis e
Zulândio Evaristo da Cunha Galdino. Com suas faltas justificadas: Anderson Ferreira
de Oliveira, Roberval Edgar Medeiros Neves e Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior. 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 22ª sessão Ordinária que foi aprovada sem restrições. Expediente:
recebidos e expedidos. Recebidos: Of. nº 102/2016/GAB/SEMSA. Expedidos: Of. nº
135, 141, 160, 161 e 162/2016/GP; 159/2016/GP Convocação para a sessão do dia
02/05/2016 (segunda feira). Pauta da Ordem do Dia: Não houve. Matérias entregue a
secretaria: Requerimento de uso de tribuna livre solicitado pelo Sr. José Ivan cujo suas
justificativas, é falar dos problemas relacionados à energia em nosso Município.
Grande Expediente: Questão de ordem Ver. Emir França justifica a falta do Vereador
Junhão que esta doente e não pode se comparecer a Sessão de hoje. Foram inscritos
os vereadores: Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros e Zulândio Evaristo da Cunha
Galdino: Uso da palavra: 1º Orador: Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros
cumprimenta o Sr. Presidente que ora dirige ao trabalhos, colegas vereadores e todo
público presente, agradece a Deus por mais uma oportunidade de poder exercer seu
trabalho; Fala que voltou a concorrer a eleição majoritária se for da vontade do grupo,
mas o que eu lhe causa espanto algumas coisas que vem acontecendo sobre a política
e a forma de fazer política de Manicoré, diz que tem visto que as pessoas não medem
conseqüências para fazer promessas e mentiras, inclusive falaram que existe previsão
para 50 instalações de telefones Rurais; Apresenta requerimento nº 003/2016 de sua
autoria assunto: Requer da Empresa de comunicação Telemar norte leste o seguinte:
1º - existe previsão de instalação de telefones públicos no Município de Manicoré? 2º
quais as comunidades a serem a atendidas? E passa a fazer suas justificativas; Diz
que como político sempre pautou pela verdade, diz que já viu em determinadas
situações, há mais de 23 anos de vida pública, alguns acontecimentos pré eleitorais,
que nos causa espanto, diz que sendo ou não candidato estará sempre alerta a essas
situações, pois já viu em Manicoré acontecer de pessoas começarem a fazer escolas
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em algumas comunidades no mês de junho ou julho e passar o ano não terminar o
serviço, para apenas ganhar o voto, já vimos também governantes que mandaram tirar
portes dizendo que iam fazer rede elétricas e quando chegou depois da eleição essas
redes não foram nem começadas até hoje; Diz que precisamos ter a sensibilidade de
praticar política de uma forma diferente, falando a verdade; Fala que não sabe o motivo
de esta sendo alvo do Ver. Roberval Neves por que no Repartimento ele falou que
todos os secretários estavam ricos, pois uma filha de um secretario estava La e
retrucou ele, dizendo que não é verdadeiro, e perguntou se eu já tinha ido alguma vez
no Repartimento como Presidente da Câmara? Diz que o presidente da Câmara é ele
não sou eu, diz que quando foi presidente da Câmara foi por inteiro, diz que queria que
o Presidente estivesse aqui para perguntar, quantas vezes ele já foi no Acará, no
Marmelos, Matupiri e outros, como Presidente da Câmara? Diz que há uma
necessidade de fazermos uma política com mais seriedade; Diz que só tem falado do
Ver. Roberval que ele tem falhado com nossos vereadores, por exemplo, eu não fazia
distinção de raça, cor, religião alguma com vereador, diz que matérias desta casa que
estavam disponíveis para vereadores de situação estavam também disponível para
oposição, mas estamos a cinco meses e até hoje não tivemos direito a um pingo de
gasolina, se pergunta será que não estão comprando gasolina nesta casa? Pois o
vereador precisa visitar as comunidades; diz que fica muito triste nessa política de falar
mal dos outros; Em aparte Ver. Denilto diz que esteve nesta viagem na região do lago
do Jenipapo, diz que foi muito cauteloso, por que não gosta de exalta outros políticos,
na questão do Repartimento, observou que a gestora ela estava gravando a reunião, e
na questão de política, parece que somente a oposição faz política desta forma, mas
aprovamos o quite moradia em 2013, hoje não vimos nenhuma doação a alguém,
aprovamos em 2013, o leite do meu filho, acredita que não foi dado um pacote a
ninguém, e aprovamos também em 2013 a renda cidadão, ele foi iniciado em dezembro
por que talvez o Prefeito imaginou se ele começasse esse ano, seria político, diz que
essa questão todo político vai fazer política, diz que faz política dentro de suas
condições, não atacou ninguém e ano vai atacar, pois quer retorna a esta casa através
de seu trabalho, na questão do Presidente desta casa não proferiu a ofensa a ninguém;
Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento, diz que quando falou sobre
política não citou o nome de ninguém até por que existe todos os tipos de política em
todos os grupos de política, citou apenas o nome do Ver. Roberval Neves até por que
foi ele que me atingiu, mas citou sem um pingo de rancor, era o que tinha para o
momento, agradece e finaliza. Neste momento o Sr, presidente registra a presença do
Sr. Francisco Moreira Batista. 2º Orador: Zulândio Evaristo da Cunha Galdino
cumprimenta o Sr. Presidente que ora dirige ao trabalhos, colegas vereadores e todo
público presente; Apresenta requerimento verbal de voto de louvor a todos os
trabalhadores, pela passagem do dia do trabalhador; Diz que ouvindo o ver. Sabá
Medeiros diz que nos principalmente políticos, que estamos desacreditados em nosso
País, devemos mais do que ninguém ter a consciência, do nosso trabalho, do qual a
nossa função como homem público, pois alguns políticos na maioria deles fazem
política na tentativa de se manter apenas no Poder, diz que nos devemos dizer para o
eleitor a real situação de qual realmente é a nossa função, por que muitas vezes não é
compreendida, pois 99% dos eleitores acham que o vereador é um assistente social,
mas não é isso, pois muitas vezes para não descontentar o eleitor fomenta isso, mas
na verdade não é a nossa função; diz que temos que ter a consciência de dizer para o
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eleitor que como legislador é fazermos as leis, fiscalizar o Executivo; fala que na
secretaria de promoção social hoje, se presta serviço de assistente social, através dos
assistentes sociais que tem La, de psicólogo, acompanhamento jurídico e outros, já
tivemos um avanço muito grande em nosso Município; Fala sobre a questão da
Câmara Municipal, que desde de o final do ano passado pedindo para conserta o
computador de seu gabinete, esta com problema de satélite da parabólica, mas até
agora nada, apenas para esperar, fez um pedido de papel, passou mais de uma
semana para consegui e isso é um serviço essencial para desenvolvermos nosso
trabalho, fizemos aqui requerimento verbal para participarmos do evento em Belém,
mas não tivemos se quer resposta, diz que fica triste quando vê que a preocupação
com esta casa é pouca; Apresenta requerimento nº 001/2016 de sua autoria, assunto:
Requer ao senhor Francisco Chagas dos Santos, Chefe da Agência IBGE Manicoré
informações sobre o fechamento do escritório da Agência Manicoré (AM) e passa a
fazer suas justificativas; Era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. Neste
momento o Sr. Presidente convida para fazer parte da Mesa o Sr. Francisco Moreira
Batista, que já com apalavra cumprimenta a todos, diz que estará a disposição de
todos para prestar esclarecimento sobre a suposta cobrança de valores para expedir
certificado de reservista na Zona Rural do nosso Município; Ver. Sabá Medeiros diz
que o nosso requerimento se deu, para sabermos o que aconteceu a respeito dessa
cobrança, pois precisamos de um esclarecimento do que aconteceu, pois o vereador
tem o direito de fazer esse questionamento e nos como membros do governo e
prezamos pela transparência dos atos do serviço público, resolvemos fazer esse
requerimento para que pudéssemos ter essa informação, diz que não quando estavam
debatendo sobre esse assunto, dizia que não acreditava, que o secretario do serviço
militar estaria cobrando 10 reais para ficar pra ele, pois a quantia é muito pequena, mas
algumas pessoas não viam assim, pergunta qual foi o motivo dessa cobrança dos 10
reais para tirar o documento Militar? Ver. Uca Galdino parabeniza o Ver. Sabá
Medeiros pela convocação, para que isso seja esclarecido realmente, parabeniza Sr.
Francisco Moreira por ter vindo aqui e trazer sua equipe que esteve no local na hora de
tirar o documento, para prestar esse esclarecimento, diz que gostaríamos que
explicasse o que aconteceu; Ver. Emir França diz que foi um dos vereadores que
levantou essa questão, que as pessoas nos informaram, por que se não nos
informassem não iríamos trazer essa questão aqui pra Câmara, e quem levantou essa
questão foi o Sr. Hudson que perguntou se era lega a cobrança de 10 reais para tirar a
expedição do certificado Militar, ainda falou que no Verdum também houve essa
cobrança, e na semana passada esteve no Verdum e perguntou se houve essa
cobrança, que lhe confirmaram que houve sim essa cobrança, diz que falou que vossa
senhoria cobrou e não explicou o por que, queremos saber se foi cobra e o por que; Sr.
Francisco Moreira diz que em cada comunidade, que chegávamos fazíamos uma
reunião ante de começar qualquer coisa, pois cada um que esta aqui tinha uma coisa
para fazer como tira CPF e outros, explicávamos de que forma funcionava, quando
chegava sua vez falava o por que da cobrança estava sendo feita e o por que daquele
valor; diz que tem uma Lei, que não teve tempo de trazer, por que estava em Manaus
em tratamento de sua filha, mas a próxima vinda ira deixar aqui, a forma de
recolhimento é cobrado R$10 (reais) por que? Pois o valor da multa se encontra hoje
em 3 reais e 81 centavos, mas essa multa é paga no correio, a tarifa do correio são
R$2.60, e so a multa chega em R$6.41, só que na Zona Rural, ao mesmo temo que
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alista, tem que imprimir o certificado de despensa das pessoas, por que não são apito a
servir, por que moram na Zonal Rural, tenho que passar a taxa de impressão do
certificado para eles, que é no valor de R$ 1.38, mais a tarifa de R$ 2.60 do correio,
isso chega a R$ 3.98, ao todo da R$ 10. 39 desses R$ 10.39, cobrava somente R$10 e
os trinta e nove tirou recurso de seu bolso, por que não recebeu recurso de ninguém
para pagar; Ver. Emir França pergunta se tem como provar que essas taxas foram
recolhidas? Sr. Francisco Moreira diz que tem sim como provar, inclusive faz o mapa
mensal de toda documentação que recolhe, para mandar pro delegado em Humaitá
para passar para CSM; Ver. Uca Galdino no caso vossa senhoria faz o mapa, vê o
valor total e deposita na conta? Sr. Francisco Moreira diz que não, ela é paga no
correio, no caso aqui em Manicoré, passa a taxa para os cidadãos pagarem e
retornarem comigo, com esse comprovante, no caso da Zona Rural não tinha
condições deles virem aqui e voltar para fazer o alistamento, esse foi o motivo de pegar
o dinheiro deles para pagar no correio e já cai direto na conta do serviço militar; Ver.
Luzinei Delgado cumprimenta a todos, parabeniza o Ver. Sabá Medeiros pela
iniciativa de fazer o requerimento, que o Secretario do serviço militar poder se
defender, parabeniza também o Sr. Francisco que fez o impossível, que deixou um
problema particular, que é um problema de saúde para poder esta se explicando aqui,
diz que através de suas explicações esta convencido de que os tramites foram feitos de
forma legal; Ver. Yuri Reis cumprimenta a todos, parabeniza o Sr. Francisco pela sua
coragem de vim aqui esclarecer essa situação, diz que não se pronunciou naquele
momento, por que temos que da ênfase ao serviço, pois o serviço que vocês vêm
realizando é muito importante, que esta levando o serviço ao encontro das pessoas na
Zonal Rural, diz que na verdade era para esta trazendo o Sr. Francisco com sua equipe
para demonstra o serviço realizado, e a importância desse serviço, mas já que o
assunto foi esse, parabéns pelo esclarecimento; Ver. Markson cumprimenta a todos,
diz que esta satisfeito com o esclarecimento, por que ficava – se falando, mas não
sabíamos o motivo; Diz que essa cobrança faltou apenas o entendimento das pessoas,
tanto é que não foi cobrado para todas as pessoas, apenas para aquelas que
passaram da idade de tirar o documento, pois se eles viessem de La seria muito mais
caro; Ver. Sabá Medeiros agradece o Sr. Francisco Moreira por ter vindo, deixando o
tratamento de sua filha para esta aqui, mas poderia muito bem ter justificado, acredita
que as explicações foram boas, diz que estado do bem esta social esta levando o
Brasil a falência, relata que o nosso Município recebeu muitos benefícios do PT, mas
na situação que estamos hoje não vê como melhorar, diz que se fomos fazer tudo de
graça é ruim, não concorda com isso, diz que as pessoas tem que ter pelo menos o
dever de pagar as multas de titulo, do alistamento, CPF, por que se o Município for dar
tudo ele não tem recurso pra tudo isso; Parabeniza a equipe do serviço Militar por ter
ido ao interior e resolvido os problemas de varias pessoas da Zona Rural; Fala que se
essa pessoa que reclamou na cachoeirinha ou em outra comunidade ele tivesse que
pagar multa e vossa senhoria dessa a multa para ele pagar aqui talvez ele não
reclamasse, mas ele teria que pagar a passagem dele, alimentação e hospedagem,
pois com menos de 100 reais não daria pra ele vim aqui, e essa pessoa reclama de ter
pago 10 reais; Diz que o objetivo do Governo Municipal é presta serviço a população e
fica fez por fazer parte do governo onde o Nena tirou as primeiras identidades na Zona
Rural, espera que isso tenha sido esclarecido e que possamos prestar um serviço a
população e seja apoiado por todos; Ver. Denilto cumprimenta a todos, diz que todos
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tem uma bandeira política, mas não podemos concorda com varias situações como foi
colocado, diz que não vai condenar o Sr. Francisco e nem fazer pré julgamento dizer
que esta correto, até por que errado já esta, tanto já se sabe quando passa a ser
publico, tem que fazer tudo que esta na Lei, essa taxa esta indevidamente sendo
cobrada, por que deveria ser gerenciado o boleto para pagar no Banco ou Correio, ai já
tem um equivoco, não sou eu quem esta dizendo e sim a Lei, diz que o nosso grupo
não usou isso de forma diferente, sabe que o Sr. Francisco não usou de má fé, nos
prevalecemos com a sensibilidade, tem coisas que a Lei não permite, mas tem coisa
que você fez que vai salvar uma vida, nos temos que parabenizado, diz que nos na
vida pública somos pago para prestar serviço ao povo; diz que nos meios de
comunicação diz que a secretaria vai a Zona Rural tirar documentação gratuita, que
deveria específica e dizer multa por isso e aquilo não vai ser, faltou informação a
população, parabeniza a equipe pelo esclarecimento; O Sr. Francisco Moreira diz que
em cada comunidade fazíamos uma reunião e explicava direitinho quem íamos cobrar
e quem não ia, agradece a todos inclusive o Ver. Sabá Medeiros por esta aqui hoje, a
sua equipe que estava junto, foi para o interior para atender qualquer pessoa, agradece
e finaliza. O Sr. Presidente pede que o Ver. Yuri acompanhe o Sr. Secretario. Matérias
a serem votadas no Grande Expediente: Requerimento nº 001/2016 de autoria do
Ver. Uca Galdino; Requerimento nº 003/2016 de autoria do Ver. Sabá Medeiros;
Requerimento Verbal de autoria do Ver. Uca Galdino; Requerimento Verbal de autoria
do Ver. Luzinei Delgado, voto de congratulação para Igreja Evangélica Assembléia de
Deus da comunidade de Porto Seguro, pela inauguração daquele templo. Ordem do
Dia. Não houve. Considerações Finais: Foram inscritos os vereadores: Luzinei, Emir
França, Markson, Denilto, ..................... : 1º Luzinei Delgado cumprimenta a todos, diz
que fez uma viagem a Zona Rural, juntamente com o Ver. Markson, vice Prefeito e
outros amigos que nos acompanharam, somente para falar onde fomos, para que
ninguém possa esta falando, fomos até novo Prazeres (Braço Grande), Nazaré do
Uruá, e depois voltamos para a comunidade de Porto Seguro, onde estava sendo
inaugurado um templo Evangélico; Pede ao Sr. Presidente voto de congratulação para
Igreja Evangélica Assembléia de Deus da comunidade de Porto Seguro, pela
inauguração daquele templo, agradece e finaliza. 2º Emir França diz que ouvindo o
Ver. Uca Galdino falando que o Presidente não da as condições, citou até a questão de
assessor, diz que com toda dificuldade o presidente esta sendo muito bonzinho, que
concedeu assessor ano passado e esse ano, para todos os vereadores, por que nos de
oposição sentimos na pele o que é passar um ano todo sem assessoria, que passamos
isso em 2013, e quem era membro da mesa tinha dois assessores, em 2014 a partir de
abril nos tivemos direito a um assessor isso até em outubro de 2014; Fala que quinta
feira esteve em uma viagem com o Presidente, Ver. Helton e a Engenheira Silvia e
Arquiteta, que nos acompanhou para fazermos uma visita nas construções de Minha
casa Minha Vida, que foi em Santa Ana do Capanãzinho, Nazaré do Capanãzinho,
água Azul e na Jatuarana, verificamos que quem é responsável pela construção de
Minha casa minha vida é uma associação dos técnicos do Brasil, que foi criada em
03/10/2012 e um ano depois ganhou essa licitação para fazer essas casa, e pelo que a
Dr. Falou as casa de Jatuarana vai ser todos condenadas, por as mesmas estão caindo
e o relatório dela vai nos passar todos as informações, que iremos fazer o nosso
relatório da Comissão de Assistente Social da Câmara para que posamos enviar ao
TCU, superintendente da Caixa e ao Ministério Público, agradece e finaliza. 3º
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Markson fala sobre o Secretario de a junta Militar, acredita que ele deu a explicação
necessário, apesar que o Ver. Denilto tem razão quando fala que as cobranças têm
que ser dentro da legalidade, mas muitas vezes tem que ter o jogo de cintura para que
ajude a população, acredita que a intenção do Sr. Francisco foi de ajudar aquelas
pessoas que teriam dificuldade para vim até a sede do nosso Município, fazer o
pagamento daquela multa, diz que apesar de hoje esta na base da situação, nos não
somos omisso, tanto é que as inúmeras proposituras, toda bancada tem apresentado
nesta Câmara, reivindicando vários assuntos, sobre a questão de assessor, não é
verdade que quando fazíamos parte da mesa em boa parte do tempo tivemos somente
um assessor, e o Presidente não é uma questão de ser bonzinho com ninguém, mas o
recurso existe e tem que da as condições para os vereadores fazerem seu trabalho,
fala que fez uma viagem na quarta feira, até a região do Rio Manicoré visitamos ali
varias comunidades, participamos de uma inauguração de uma escola na comunidade
de Maloca dentro do Rio Manicoré, no sábado visitamos a comunidade de Braço
Grande, Nazaré do Uruá e finalizamos participando de uma casa de oração da Igreja
Assembléia de Deus, que foi uma viagem muito proveitosa, agradece e finaliza. 4º
Sabá Medeiros agradece ao Ver. Helton que alugou sua voadeira pelo um valor
irrisório, diz que quando o Ver. Emir diz que o presidente é bonzinho, mas o presidente
não esta aqui para ser bonzinho com ninguém, mas esta aqui para cumprir a Lei, o que
o Ver. Markson falou, é a mais pura verdade, que tivemos em alguns meses no
primeiro ano um assessor apenas para a mesa diretora e não foi por maldade por que
se tivessem condições de dar assessor, não daria apenas um, daria mais assessores
para todos os vereadores, por que sabe da necessidade de ter as pessoas para ajudar
nos trabalhos, não deu mais por que não tinha o recurso, coisa que é diferente hoje;
fala sobre a questão do Francisco que a Lei ela não pode vim para prejudicar as
pessoas, diz que nos temos é que agradecer ao Francisco por ter feito o que ele fez,
deveria ter uma moção de congratulações para o mesmo; fala sobre a situação da
Arquiteta ou engenheira, que condenaram as casa de alguns lugares, nos estamos
lutando para fazer as casa que foram aprovadas e não conseguiram, diz que já ouviu
essa conversa na luz para todos, quando alguém estava assumindo, dizia que as
instalações que estavam sendo feitas da Democracia para o Capanãzinho nada
prestava, e teria que ser refeito, mas não viu isso acontecer e esta funcionando, isso é
mais para denegrir a imagem das pessoas que estão fazendo alguma coisa, agradece
e finaliza. 5º Ver. Denilto diz que em relação a questão que colocou a respeito da
coerência do vereador de oposição, quando ele é coerente ele é mais importante do
que o vereador de oposição que é omissa, não colocou isso para os vereadores que
estão aqui, colocou apenas em uma forma de dizer, diz que respeita todos esses
questionamento quando se fala de casas, que consertesa a bancada de oposição não
querer esses serviços, tanto é que essas quadras cobertas fomos nos que aprovamos
os convênios, Minha casa minha viva e outros, era o que tinha para o momento,
agradece e finaliza. 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 02 de Maio de 2016.
Av. Santos Dumont, nº 633 – Bairro: Auxiliadora – Fone/Fax: 385-1440/1515/1500
CNPJ – 14.179.972/0001-08 – CEP: 69.280-000
E-mail: camara.municipalmre@hotmail.com
Site Oficial – www.manicore.am.leg.br

Manicoré - Amazonas

