2ª Sessão Solene

Ata da Sessão Solene de Comemoração dos 18 Anos de Fundação do Instituto
de Desenvolvimento Rural e Florestal do Amazonas – IDAM.

Aos dezoito dias do mês de março 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, as
09h00min, presentes os Vereadores. Presidente: Manuel Sebastião Pimentel de
Medeiros, 1º Vice-Presidente: Zulândio Evaristo da Cunha Galdino (Uca
Galdino), 2º Vice-Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves, 1º Secretário:
Markson Machado Barbosa, 2º Secretário: Luzinei dos Santos Delgado 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) e Nara Nídia Bentes
da Silva. A seguir o senhor Presidente, invocando o nome de Deus, declara
aberta a presente Sessão Solene de Comemoração dos 18 Anos de Fundação do
Instituto de Desenvolvimento Rural e Florestal do Amazonas – IDAM e de acordo
com o que dispõe o Artigo 140 do Regimento Interno da Casa em vigor e
cumprimenta a todos. A seguir o senhor Presidente convidou os Excelentíssimos
Senhores Paulo Sérgio Machado Barbosa – Vice-Prefeito de Manicoré, Rigoney
da Silva Nascimento – representando a Gerência do IDAM, Kennedy Machado
Duarte – Secretário de Administração. O Presidente convida a equipe do IDAM
para fazer sua apresentação. O Sr. Rigoney Nascimento, já com a palavra,
agradece a Deus e cumprimenta a todos os presentes. Justifica a ausência do
Gerente Cleudo de Oliveira e apresenta o histórico da Instituição, projetos,
parcerias e projeções. Agradece e convida o Sr. Oyama Pedraça e a Srª Mariza
Lisley para fazer a exposição dos slides sobre os 18 anos de serviços do IDAM. A
Srª Mariza Lisley e o Sr. Oyama Pedraça, já com a palavra, cumprimentam a
todos e discorrem sobre cada serviço prestado na unidade local do IDAM, de
forma detalhada. Explanam, também, sobre os 42 anos da chegada dos serviços
Assistência Técnica e Extensão Rural a este Município através das extintas
ACAR-AM e EMATER-AM. Apresentam o quadro de pessoal do IDAM, faz
reivindicações para melhorias materiais para a instituição e encerra sua palavra.
O Presidente franqueia a palavra às autoridades. Sr. Paulo Sérgio – VicePrefeito: Já com a palavra, cumprimenta a todos os presentes e, em nome do
Poder Executivo, externa sua satisfação pelo trabalho que este órgão tem
desempenhado no município de Manicoré. Comenta sobre a parceria do IDAM
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com a Prefeitura para atender de forma produtiva a população manicoreense.
Mostra seu apoio ao IDAM, em especial, na união para dar suporte para o
ribeirinho que está sendo atingido pela enchente, e discorre das Ações
Emergenciais realizadas pela Prefeitura. Finaliza, agradecendo o espaço
concedido e parabenizando o IDAM. Ver. Helton Paes. Já com a palavra, saúda
a todos os presentes e agradece as informações prestadas na explanação da
equipe do IDAM. Comenta sobre a dificuldade de fazer a extensão rural no
município de Manicoré. Com isso, parabeniza todos os funcionários do IDAM pelo
trabalho desempenhado até hoje. Fala da chamada pública 05/2012 que é
resultado de grande esforço de todos os envolvidos. Encerra parabenizando a
instituição. Ver. Kdé. Já com a palavra, cumprimenta a todos os presentes, em
especial aos funcionários do IDAM. Parabeniza o órgão pelo serviço prestado que
é de suma importância para o desenvolvimento do município. Agradece finaliza.
Ver. Luzinei Delgado. Já com a palavra, cumprimenta a todos, parabeniza e
agradece ao IDAM pelo trabalhado realizado em Manicoré com o intuito
desenvolver a produção rural. Agradece e finaliza. Ver. Junhão. Já com a
palavra, saúda a todos os presentes. Discorre da importância do IDAM por
promover a assistência técnica ao produtor. Destaca a ampliação das
competências da referida instituição e lembra as reivindicações feitas nesta Casa
para aumentar o quadro de pessoal da referida instituição. Faz solicitação para
que seja revisto os valores dos vencimentos dos funcionários do IDAM, para que
estes sejam remunerados de forma a valorizar seu trabalho na política agrícola
em nosso Município. Agradece e finaliza. Ver. Markson Machado. Já com a
palavra, cumprimenta a todos os presentes. Presta seu reconhecimento da
importância do IDAM para o município de Manicoré. Fala que deve haver cada
vez mais união entre os órgãos municipais, estaduais e federais em prol da
população e encerra parabenizando a instituição em destaque. Ver. Roberval
Neves. Já com a palavra, cumprimenta a todos. Lembra que comentou ontem
sobre o IDAM, que em anos passados, não tem boa lembrança da instituição
ACAR-AM, e cita fatos negativos, no entanto, reconhece as mudanças positivas
do órgão. Fala que fica feliz pela participação do governo Federal em parceria
com o IDAM. Comenta sobre a enchente, e cita áreas de terra firme que não
foram incluídas no Decreto do Governo Municipal. Apresenta Indicação ao
Governo Federal e ao Governo do Estado para atender às famílias atingidas e
agradece ao IDAM pelo apoio, ao dar informações sobre os ribeirinhos. Encerra
sua palavra parabenizando ao IDAM. Ver. Bombom. Já com a palavra, saúda a
todos. Comenta sobre o Projeto de Decreto, de sua autoria que concede Título de
Honra ao Mérito ao IDAM e parabeniza-o pelo seu trabalho que gera o
desenvolvimento de Manicoré. O orador se põe à disposição do IDAM e
parabeniza o trabalho do saudoso Sr. Acrísio Limeira. Agradece e finaliza. Sr.
Rigoney Nascimento. Pede que as pessoas que foram atingidas pela enchente
se dirijam ao IDAM ou SEMAPA para informar seus dados e sua perda para
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inserir no cadastro a fim de serem tomadas providências. Informa sobre as
realizações feitas pelo IDAM no período festivo em comemoração ao Aniversário
de 18 anos, e comenta sobre a Feira do Produtor e matrizeira, obras do
município. Sr. Kennedy Machado. Fala sobre o cadastro de comunidades
atingidas pela enchente. Com isso, explica como está sendo feito a administração
da situação da cheia pela Prefeitura. Pede que os Vereadores, se procurados,
encaminhem as pessoas interessadas à SEMPS ou ao CRAS. O Presidente
justifica a ausência do Prefeito que está tomando providencias quanto à viagem
para a realização da Ação Emergencial da parte de baixo. Presidente Sabá
Medeiros. Já com a palavra, agradece a presença de todos. Discorre das
atividades do IDAM. Fala que esta Sessão Solene foi muito importante para expor
os trabalhos da instituição com informações relevantes. Fala que se entristece
com as condições em que eles trabalham, por isso, pede que os vereadores se
unam para reivindicar melhorias. Agradece ao IDAM pelo trabalho na Zona Rural
e parabeniza pelos 18 anos de atividades. O Presidente convida a Verª Nara
Nídia para entregar a Moção de Parabenização ao IDAM, e o Ver. Bombom para
entregar o Título de Honra ao Mérito José Lindoso. 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 próxima Sessão Ordinária no horário regimental. Eu
Markson Machado Barbosa, secretário lavrei a presente Ata.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Manicoré/AM, 18 de Março de 2014.
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