Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 03 (três) 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. 1º Vice presidente: Anderson Ferreira de Oliveira fez a chamada dos Senhores
Vereadores, estando presente até o momento o Vereador: Anderson Ferreira de
Oliveira. Ás 08:15 foi feita a 2ª chamada dos Senhores vereadores, presentes o Exmo.
Sr. Presidente em exercício: Anderson Ferreira de Oliveira, 2º vice presidente: Michel
Davi Pinto Breves, 1º Secretario: Helton Rodrigues Paes e demais Vereadores: Emir
Pedraça de França, Edson Minoro Tsugawa, Luzinei dos Santos Delgado, Mario Ruy
Lacerda de Freitas Junior, Markson Machado Barbosa, Manuel Sebastião Pimentel de
Medeiros, Wellington Yuri Lelo Reis e Zulândio Evaristo da Cunha Galdino. Com suas
faltas justificadas: Roberval Edgar Medeiros Neves e Denilto Silva dos Santos. 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 Expediente: recebidos e expedidos. Recebidos: Não houve. Expedidos:
Of. nº 154, 156, 157 e 158/2016/GP. Pauta da Ordem do Dia: Não houve. Matérias
entregue a secretaria: Não houve. Grande Expediente: Foram inscritos os
vereadores: Wellington Yuri Lelo Reis, Emir Pedraça de França e Mario Ruy Lacerda
de Freitas Junior: Uso da palavra: 1º Orador: Wellington Yuri Lelo Reis cumprimenta o
Sr. Presidente que ora dirige os trabalhos, colegas vereadores e todo público presente;
Faz um comunicado que o ministério da saúde no dia 13 de Abril credenciou através de
portaria a UBS fluvial relacionado ao custeio com recurso financeiro para a manutenção
da UBS, com isso a mesma fica credenciada a receber esse recurso, possivelmente a
partir desse Mês de maio de 2016; diz que os recursos dará uma dinâmica melhor na
viagem da UNIDADE junto as comunidades ribeirinhas; diz que com esse recurso na
ordem de R$ 80.000,00 mês, é possível fazer um melhor o planejamento da viagens,
com mais frequência; diz que na primeira viagem, vimos a necessidade dos
profissionais de odontologia, médicos e a equipe completa; Fala que o curso de saúde
coletiva vai até dezembro de 2016, que ainda não a parte de remuneração de carreira e
salário me Manicoré, que precisa que seja implementado isso, que ira passar por aqui
por está casa, desde já conta com apoio de todos para que seja habilitado a criação de
carreira sanitária no Município de Manicoré, era o que tinha para o momento, agradece
e finaliza. 2º Orador: Emir Pedraça de França cumprimenta o Sr. Presidente que ora
dirige os trabalhos, colegas vereadores e todo público presente; Diz que tem visitado
varias comunidades onde esta sendo construída as casas do Programa Minha Casa
Minha Vida, que já ficou comprovado, que as construções é de má qualidade, sem
segurança nenhuma; diz que acredita que a Engenheira provavelmente condenaria as
casa da comunidade de Jatuarana, devido a má construção; diz que isso foi mal
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

Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré
interpretado, pois o Ver. Sabá disso que estávamos torcendo para que as casas que
estavam sendo construídas, não fossem construídas, mas no seu ponto de vista, presa
pela qualidade, pois varias mulheres falaram, que não estão querendo a casa daquele
jeito, devido o serviço de má qualidade; diz que estamos fazendo apenas nossa função
como membro da 4ª comissão; diz que baseado no relatório da engenheira iremos
fazer o nosso relatório; em aparte Ver. Sabá Medeiros cumprimenta a todos; diz que
ontem o orador não tenha lhe entendido, mas tem certeza que a ideia do orador
também é a sua, cujas obras devem ser feitas com segurança; diz que o Programa é
um esforço que tem que haver por parte do Município, para que possa trazer mais casa
para Manicoré; diz que é uma obra Federal, acredita que o orador fez seu papel de
está verificando essa situação; espera que os recursos sejam liberados pelo Governo
Federal para construir as casa, inclusive as mesmas já foram pagas, como no Atininga
Barro Alto; espera que a Engenheira seja credenciada para está fazendo a fiscalização
da obra; Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; diz que passando
em comunidades que estão sendo construídas as casa do Programa, pessoas
desviaram da meta que eram pessoa carente de baixa renda; diz que 80% as casas
foram direcionadas para aliados do grupo que esta hoje no poder; diz que as pessoas
não têm copia do contrato, tem somente o boleto de pagamento; em aparte Ver. Sabá
Medeiros diz que na questão da viagem gostaria de fazer partes, mas gostaria que
fosse avisado com antecedência, pois é uma das viagens avisaram quando estava na
lancha; diz que isso é uma falta de respeito com o vereador, pois tem que avisar com
antecedência; Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; diz que
todas as viagens que fizemos a primeira coisa que pergunta se vossa excelência foi
avisado; mas as outras vezes parece que vossa excelência estava viajando; em aparte
Ver. Markson cumprimenta a todos; diz que também como membro da comissão de
obras, fica a disposição, concorda com o orador que não tem que ser feita essas obras
de qualquer maneira, mas sabemos que muita obra, que vem para o Município
depende da empresa; espera que a engenheira, seja de algum órgão fiscalizador, para
que realmente constate as irregularidades e tome as providencias; diz que algumas
casas, admite que não estão sendo construídas como deveria, mas temos que buscar
informações para que se resolva essa questão; Orador agradece o aparte e incorpora
seu pronunciamento; em aparte Ver. Helton Paes diz que acompanhou a visita nas
comunidades e percebeu o valor que a caixa passa; diz que cada casa está no valor de
R$ 30.500,00, com uma bonificação de 96% desse orçamento; mas entende que essa
empresa ela foi criada justamente com esse intuito; diz que segundo alguns
comunitários, o cadastramento iniciou em 2009 e 2010; diz que a Associação foi criada
em outubro de 2012 e seis meses depois firmou o contrato com a caixa; diz que esse
tramite foi muito rápido; diz que as casas não existem segurança nenhuma; a
Engenheira não foi credenciada pela caixa; diz que foi uma solicitação da comissão por
sermos leigos na área de engenharia; Orador agradece o aparte e incorpora seu
pronunciamento; diz que foi isso mesmo comentado pelo vereador Helton; diz que
como Presidente da comissão, solicitou da Câmara o serviço de uma pessoa
especializada para fazer um relatório técnico, se existe segurança ou não naquelas
construções; em aparte Ver. Anderson diz que se a engenheira é credenciada, então
ela é capacitada sim para fazer essa avaliação; sugere que a Comissão convoque
todos os vereadores para tirar as duvidas indo na comunidade de Jatuarana; orador
agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; diz que podemos ir sim, temos que
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se programar para isso; era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. 3º
Orador: Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior cumprimenta o Sr. Presidente que ora
dirige os trabalhos, colegas vereadores e todo público presente; apresenta
Requerimento nº 010/2016 de sua autoria, assunto: Requer da Eletrobrás Amazonas
Energia, que justifique os determinados apagões, que não foram informados a
população através de veiculo de comunicação como se deve fazer em nosso Município
e passa a fazer suas justificativas; apresenta Requerimento nº 011/2016 de sua
autoria, assunto: Requer da Mesa diretora que envie a todas as repartições públicas
Municipais, Estaduais e Federais a manifestação do poder Legislativo de
reconhecimento da importante figura de uma mãe na sociedade em que vivemos e
passa a fazer suas justificativas; fala sobre a questão do Programa MCMV, sobre o
questionamento da execução desse programa; diz que viu no Capanãzinho e,
principalmente em Jatuarana, algo vergonhoso e criminoso, foi aconselhar a manter as
crianças afastadas daquele local, por risco de desabamento; o programa do Governo
Federal que visa fornecer habitações as pessoas carentes, mas que na sua execução
se tornou como disse algo criminoso e vergonhoso; falhou a fiscalização do projeto,
mas precisamos saber de quem é a competência e a responsabilidade, pois empresa
que executou foi embora, deixando rasto de divida; mas precisamos saber quem esta
escondido atrás dessa empresa e quem estava ganhando com isso; relata que já faz
tempo que não faz uma denuncia aos órgãos competente para alguma operação de
danos ocasionado aos Municípios, mas esta não vai deixar passar em branco; vai
denunciar com muito gosto, para que se descubra quem esta ganhando com esta
economia fantástica de material; diz que vai aguardar o laudo pericial da engenheira
que nos acompanhou para que nós possamos denunciar e investigar quem estava
lucrando com este projeto; diz que um pré candidato a vereador do lado do Governo, já
está prometendo bolsa bacurau (renda cidadã) as pessoas que os acompanharem;
Aprovamos esse projeto, que visava atender as famílias carentes, que necessitam de
um complemento de renda, assim como outros, como do quite moradia, mas, o
interessante é que logo após o ano não eleitoral deu se um desenvolvimento muito
pequeno, mas o que se promete para este ano eleitoral é algo grandioso; mas
precisamos compreender o seguinte, se estamos em um país de crise financeira onde
o aumento da receita orçamentária foi minúsculo; como poderemos aumentar algumas
despesas? Se não temos receita suficiente para isso? Diz que isso é algo incompatível
que beira a necessidade de gestão; Propõe emenda a esse Projeto, que diz no art. 2º
inciso II., acrescentamos que a prefeitura através de assistente social cadastrada no
respectivo conselho possa emitir parecer sobre a situação sócio econômica da família;
outra emenda que propomos no art. 6º no parágrafo 2º., acrescentou especificada
obrigatoriamente anual, na LDO e PPA, então você não pode criar uma despesa se
não está especificada; diz que no art. 10, fez uma pequena proposta alteração, que
incluímos ”que fique ao chefe do poder executivo com previa autorização legislativa,
autorizada a abrir créditos adicionais especiais necessários e no art. 11, retroage seus
efeitos a primeiro de janeiro adotando exercício anterior como base para fixação da
quantificação de beneficio para o exercício atual, revogando as disposições de
contrato; em parte Ver. Emir França fala a respeito da renda cidadã; diz que em
dezembro de 2015 o prefeito pagou esse beneficio; diz que fica surpreendente que
estamos numa recessão, numa crise, o Município cortando gasto; tem certeza que
esse pagamente é ilegal e isso sim é pedalada fiscal, pois não foi colocado no PPA,
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LDO e LOA; Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; diz que a
quantificação de benefícios pagos temos que verificar essa situação; era o que tinha
para o momento, agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande
Expediente: Requerimento nº 010 e 011/2016 de autoria do Ver. Junhão. Ordem do
Dia. Não houve. Considerações Finais: Foram inscritos os vereadores: Emir França,
Junhão, Uca Galdino, Wellington Yuri e Sabá Medeiros: 1º Emir Pedraça de França
pede a solicitação dos cadastros da Secretaria de Assistência Social, de todas as
senhoras beneficiadas pelo programa MCMV; diz que quando o Secretario Joaquim
Ribeiro veio nesta casa trazer o programa de renda cidadã, foi bem claro e disse para o
mesmo, que o programa seria usado em ano eleitoral, que é isso que está
acontecendo; diz que o mesmo estava na comunidade de Boca do Rio e em outras
comunidades fazendo cadastro das pessoas, para tirar proveito, pois o mesmo será
candidato a vereador, agradece e finaliza. 2º Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior
fala sobre a nossa BR 174, que nessa ultima semana um grupo de pessoas se
reunirão, foram pedir ajuda, conseguiram ajuda de um empresariado local, cederam
maquinas, outros cederam combustível, dinheiro, rancho para que restabelecesse essa
ligação terrestre com a capital de nosso Estado, parabeniza todas essas pessoas,
pela ação e dedicação que tiveram; espera que agente, não perca essa ligação, já que
o órgão competente, que é o DNIT, esta passando por uma mudança muito grande da
qual não sabemos o que vai acontecer, agradece e finaliza. 3º Zulândio Evaristo da
Cunha Galdino fala que muitas das vezes fazemos um papel que não é nossa função,
o de assistente social; diz que nossas funções que é legislar, fiscalizar e outros; diz que
ouvindo o Ver. Junhão que tem pré candidato, que esta fazendo promessas,
infelizmente nós que somos vereadores, políticos, somo hoje uma classe mal vista; diz
que temos que ter a coragem de falar a verdade para o eleitor; relata que em 2012
vivemos uma época de muita confusão; naquele momento muitas pessoas não queriam
ser candidatos por que não queriam confusão, mas agora não o Município esta
pacificado; Fala que na questão da MCMV, é claro que teve muitos problemas, mas
tem que se dizer, que teve a perseverança de ir atrás desse programa para trazer para
o Município; diz que nós como autoridade temos que buscar os problemas para que
possamos discutir e tentar achar a solução para essas problemáticas; diz que a
questão que mais pesa, é a questão da inadimplência, pois se você está inadimplente,
você está fora do programa; diz que a questão dos boletos que foram pagos, não foi
para a prefeitura, foi para a caixa econômica federal, era o que tinha; diz que na
questão da engenheira fica com medo, pois teve um momento, que em um governo
tinha um Sr. Chamado Hoto, que ninguém sabia se era engenheiro ou administrador,
que mandava e desmandava; depois de uns cinco meses foi embora e ninguém nunca
mais viu e fez muita coisa que não era certo em nosso Município, agradece e finaliza.
4º Wellington Yuri Lelo Reis cumprimenta a todos, diz que a respeito da minha casa
minha vida; diz que é importante a fiscalização, é importante que essa engenheira seja
credenciada também por que dentro dos problemas que tem, temos que vê que esse
projeto vem corrigir um crime aqui em Manicoré, daquelas pessoas que foram jogadas
dentro de uma escola de forma quase indigente; de maneira desumana, visto por
pessoas que estavam no comendo naquele momento e não tomaram nenhuma atitude,
e graças ao prefeito, governador José Melo que conseguiu reerguer aquele
monumento, que hoje é uma escola belíssima, era o que tinha para o momento,
agradece e finaliza. 5º Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros cumprimenta a
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todos, diz que os presidentes de Câmara e prefeito têm a preocupação em aprovar
suas contas, mas muitos temem que as mesmas não sejam aprovadas, principalmente
aqui em Manicoré; diz que não está falando isso por orgulho, agradece a Deus, as
pessoas que fizeram o julgamento de suas contas, auditores do tribunal de contas;
relata que recebeu em 22/06/2015 sua prestação de contas de 2013; diz que a mesma
está regular; agradece seus colegas vereadores por trabalhar conosco sem está
cobrando; diz que lhe causa espanto é a prestação de contas de 2014 que veio como
um relâmpago, foi julgada de forma instantânea, agradece a Deus e o conselheiro por
que suas contas foram aprovadas novamente; diz que esta muito feliz por que é difícil
aprovar uma prestação de contas, agradece o Sr. Julio Cabral que foi o relator de sua
prestação de conta; Diz que com relação aos contratos da minha casa minha vida, o
contrato é feito com a caixa econômica, agora o Município lutou para trazer essas casa
e ser implantada em Manicoré, pois que até o ano de 2012 não tínhamos condições de
receber nenhum convênio, de recurso Estadual e nem Federal, mas graças ao esforço
da Prefeitura e Câmara de Manicoré nos conseguimos receber recurso; acredita que a
Associação tenha sido criada pelo PT, a para pegar essas casas; Fala que na questão
de luz para todos, que se um problema não é resolvido a culpa é do vereador de
situação e do Prefeito; o prefeito lutou, mas depois que resolveu não foi o prefeito que
resolveu, foram outras pessoas que não tem nada haver com luz para todos; diz que é
uma situação bastante difícil; como políticos temos que ter consciência de fazer uma
campanha limpa, pois hoje as pessoas que reclamam de compra de voto estão
comprando voto desde já; precisamos fazer uma campanha seria para que posamos
dizer, que fizemos de forma correta, 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 03 de Maio de 2016.
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