ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA
1º PERÍODO – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: MANUEL SEBASTIÃO PIMENTEL DE MEDEIROS
Aos 27 dias do mês de maio de dois mil e quatorze. 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 08h00min, foi feita a
chamada dos senhores Vereadores, presentes apenas o Presidente: Manuel
Sebastião Pimentel de Medeiros (Sabá Medeiros), 1º Vice-Presidente: Zulândio
Evaristo da Cunha Galdino e o 1º Secretário: Markson Machado Barbosa. Por não
haver número legal e de acordo com o que dispõe o art. 131 § 2º foram dados 15min
de tolerância. Passado os 15min, já presentes os Vereadores Presidente: Manuel
Sebastião Pimentel de Medeiros, 1º Vice-Presidente: Zulândio Evaristo da Cunha
Galdino (Uca Galdino), 1º Secretário: Markson Machado Barbosa, e demais
Vereadores: Anderson Ferreira de Oliveira (Burrim), Denilto Silva dos Santos
(Bombom), Emir Pedraça de França (Kdé), Helton Rodrigues Paes, Michael David
Pinto Breves, Mário Ruy Lacerda de Freitas Júnior (Junhão), Eldamiro das Neves
Gomes (Miro Gomes) e Nara Nídia Bentes da Silva. Com suas faltas justificadas: 2º
Vice-Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves e 2º Secretário: Luzinei dos
Santos Delgado. A seguir o senhor Presidente, invocando o nome de Deus registra
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. O
presidente convida o Sr. Diego Laner – Veterinário da Agência de Defesa
Agropecuária Florestal do Estado do Amazonas (ADAF), e o Sr. Cid José Bevilaqua
– Empresário e pecuarista, para compor a Mesa e falar sobre o Serviço de Inspeção
Municipal - SIM. O Presidente dispõe o tempo de 30min para a explanação dos
convidados. Sr. Diego Laner. Já com apalavra, cumprimenta a todos, agradece o
convite e discorre da ADAF e Serviço de Inspeção Municipal. Discorre dos
benefícios desse serviço, como a inspeção dos animais que serão abatidos, para
evitar contaminação do ser humano. Comenta sobre a irregularidade na
administração desses animais. Põe-se a disposição, agradece e finaliza. Sr. Cid
José, já com a palavra, saúda a todos e agradece a oportunidade. Fala da produção
de couros com que trabalha, e mostra interesse em ampliar esse comércio no
município de Manicoré. A palavra é franqueada aos vereadores. Verª Nara Nídia.
Sugere que haja um suporte técnico para os empresários do ramo e pede maior
apoio da ADAF, pois não devem ser apenas apontadas as falhas, mas
disponibilizada a solução. A Verª se põe à disposição para contribuir no que for
possível para solucionar essas deficiências. Agradece e finaliza. Ver. Junhão.
Parabeniza e agradece a participação dos convidados neste Poder. Diz que espera
que haja melhores condições de saúde pública, em relação aos matadouros e o
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lixão municipal. Ver. Markson. Já com a palavra, cumprimenta a todos e comenta
sobre as irregularidades do matadouro. Mas fala que o Estado deve dar apoio ao
município para resolver os problemas identificados, pois o matadouro precisa de
adequação. O Presidente convida o Sr. Paulo Roberto – Veterinário para compor a
Mesa. Ver. Bombom. Já com a palavra, cumprimenta a todos e agradece a
presença dos convidados. Fala que deve se estabelecer um prazo para os órgãos
competentes executarem a ação para resolver o problema. Pois, caso não se
resolva rapidamente essa problemática, posteriormente, a saúde da população
estará em risco. Como líder da bancada de oposição, mostra seu apoio para
colaborar no que for possível para tratar essas irregularidades. Ver. Kdé. Já com a
palavra, cumprimenta a todos e pergunta se o Prefeito tem conhecimento do
trabalho do SIM. Fala que deseja que a população de Manicoré consuma carne de
qualidade. Ver. Uca Galdino. Já com a palavra, cumprimenta a todos e fala desse
assunto que é de grande relevância, pois se trata de saúde pública. Fala que
Manicoré regrediu no tratamento da carne. Demonstra sua preocupação e se põe à
disposição para fazer o que lhe cabe para apoiar a causa. Ver. Markson. Fala que o
matadouro não depende só do prédio, mas de uma regulamentação. Ver. Burrin.
Diz que ontem esteve em reunião com o Prefeito e agradece seu apoio, parabeniza
o Sr. Paulo Roberto. Fala sobre a aprovação do Código Sanitário. O Presidente fala
que fica feliz em saber que existem pessoas interessadas em gerar renda para o
município e apoiar esses trabalhos. Diz que os Vereadores estão comprometidos em
ajudar a aprovar a quilo que for preciso. Pergunta ao Sr. Paulo Roberto, quais as
providências que estão sendo tomadas para resolver os problemas do matadouro
municipal. Sr. Paulo Roberto. Já com a palavra, cumprimenta a todos. Diz que para
construir um abatedouro de bovinos e suínos deve custar mais de um milhão de
reais, devido aos padrões de qualidade e da grande demanda para abate. Fala que
a Vigilância Sanitária do Município é atuante. Discorre das competências do
município, do SIM e outros. Comenta sobre reunião com o Prefeito, onde viu boa
intenção de sua parte, pois o mesmo durante a reunião fez contato com outros
órgãos com o intuito de conseguir que seja construído um novo abatedouro. Ver.
Junhão. Fala que todos os governos passados erraram, no entanto, foi tentando
acertar. Acredita que futuramente o município possa conseguir fornecer carne de
qualidade. Sr. Diego Laner. Sobre a fala da Verª Nara Nídia, assume as falhas da
ADAF. Diz que a competência da ADAF é de fiscalizar os animais para serem
abatidos, controlar o trânsito do animal, fazer a inspeção sanitária estadual. Discorre
sobre falta de higiene e modos desumanos de abate, que são proibidos. Informa que
fazem treinamentos de Educação Sanitária. A Verª Nara Nídia pergunta se já existe
uma ação para ser executada. O Sr. Diego discorre das ações previstas.
Considerações finais dos convidados. O Presidente agradece a presença de todos.
O Ver. Markson faz Requerimento Verbal para se retirar da Sessão para participar
de curso de formação. Requerimento aprovado. O Presidente convida o Ver. Uca
Galdino para assumir a Secretaria da Mesa. PEQUENO EXPEDIENTE: Foi feita a
leitura da Ata da 29ª Sessão Ordinária, aprovada com adendos do Ver. Junhão e
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Verª Nara Nídia. Expedientes: Recebidos e Expedidos. Recebidos: Convite da
Secretaria Municipal de Saúde para Ação de Combate a Dengue. Aviso da
Secretaria Municipal de Administração para Processo Seletivo Simplificado para
admissão de professor substituto da Educação Básica. Mensagem nº 016/2014 –
GPMM, do Gabinete do Prefeito Municipal. Ofício nº 180/2014-CASA CIVIL, do
Gabinete do Governador, em atenção ao Requerimento nº 001/2014 de autoria da
Verª Nara Nídia. Expedidos: Ofício nº 260/2014 – GP, ao Ilmo. Sr. Diego Laner –
Veterinário da Agência Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas – ADAF,
encaminhando Convite. Ofício nº 261/2014 – GP, ao Ilmo. Sr. Cid José Bevilaqua –
Empresário Pecuarista, encaminhando Convite. Ofício Circular nº 077/2014 – GP, a
todos os Vereadores da CMM, encaminhando Termo de Convênio nº 009 e
014/2014. Matérias Tramitando nas Comissões e Outros: Projeto de Lei nº
004/2014, que dispõe sobre a nomenclatura do Ginásio Poliesportivo da
Comunidade de Nazaré – Distrito de Capanãzinho – de autoria do Ver. Uca Galdino
– tramitando na 1ª Comissão (11/02/2014). Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº
001/2014, da Comissão Especial da CMM. Tramitando na Comissão Especial desde
11/03/2014. Projeto de Lei nº 015/2014, de 24 de abril de 2014 – que autoriza o
Poder Executivo Municipal a doar um lote de terras, localizado na Avenida José
Cleto de Oliveira para a Secretaria de Estado e Qualidade de Ensino – SEDUC/AM,
onde será construído o Centro de Educação de Tempo Integral - CETI. Tramitou na
1ª Comissão do dia 28/04 a 05/05/2014; na 2ª Comissão do dia 05/05 a 06/05/2014;
e está tramitando na 4ª Comissão desde o dia 06/04/2014. Matéria para pauta da
Ordem do Dia: Não houve. Vereadores inscritos para o Grande Expediente:
Junhão e Miro Gomes. GRANDE EXPEDIENTE: Matérias entregues à Secretaria:
Ofício do Ver. Anderson. Uso da Tribuna: 1º Orador: Ver. Junhão. Já com a
palavra, cumprimenta a todos. Parabeniza o Ver. Burrin que trouxe um empresário
interessado em nosso Município e parabeniza também à Mesa Diretora pela
discussão. Solicita novamente o formulário para uso da Tribuna Livre. Apresenta
Requerimento nº 013/2014 – GVJ, que requer informação à SEMED, para que a
mesma posicione-se sobre os seguintes questionamentos: Lotação dos professores
para exercício de 2014 seguiu as normas de lotação conforme o que dispõe na Lei
Municipal 813/2013?; Como é a parceria estabelecida entre a municipalidade e as
escolas particulares (evangélicas, católicas e outras)?; e se existem professores
atuando na Zona Urbana que fizeram concurso para Zona Rural? Comenta sobre
assunto já muito discutido de lotação de professores. Apresenta Requerimento nº
014/2014 – GVJ, que requer da Agência de Fomento do Estado do Amazonas –
AFEAM, para que esta disponibilize duas linhas de crédito, uma para mototaxistas e
outras específica para agricultores e pescadores, para compra de canoas de
alumínio com motor de popa. Lembra que não teve resposta do Requerimento de
informação nº 006/2014 de 25.02.2014. Fala que a Prefeitura está com o prazo
extrapolado para dar sua resposta. Pede respeito do Poder Executivo para que
informe o que foi solicitado. Agradece e finaliza. 2º Orador: Ver. Miro Gomes. Já
com a palavra, cumprimenta a todos. Diz que teve informação sobre o material para
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o Ronda no Bairro e mais policiais para Manicoré. Apresenta Requerimento nº
004/2014 – GVMG, que requer informações à Delegacia Geral de Polícia Civil do
Estado do Amazonas e ao DPI – Delegacia de Polícia do Interior, sobre a viatura
Parati branca descaracterizada do 72º DIP. Indicação nº 005/2014 – GVMG, que
indica ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Obras, que seja feita uma reforma
nas celas e nos seus respectivos banheiros da Delegacia Municipal de Manicoré.
Agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande Expediente:
Requerimento 014/2014 – GVJ. Requerimento nº 013/2014 – GVJ. Requerimento nº
004/2014 – GVMG. Indicação nº 005/2014 – GVMG. Todas as proposições foram
aprovadas. ORDEM DO DIA. Matéria em Primeira Discussão: Não houve.
Vereadores inscritos para as considerações finais: Não houve.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Não houve. Nada mais havendo a tratar o Senhor
Presidente da Mesa Diretora da Câmara, Vereador Manuel Sebastião Pimentel de
Medeiros deu por encerrada a presente Sessão e convidou os senhores Vereadores
para a Sessão Ordinária no horário regimental. Eu Markson Machado Barbosa,
secretário da Mesa Diretora lavrei a presente Ata. Sala das Sessões da Câmara
Municipal de Manicoré, Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares Duarte, em 27 de maio
de 2014.
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