ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA
1º PERÍODO – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: MANUEL SEBASTIÃO PIMENTEL DE MEDEIROS
Aos 11 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, às 08h00min, foi feita a
chamada dos senhores Vereadores, presentes apenas o Presidente: Manuel
Sebastião Pimentel de Medeiros (Sabá Medeiros), 1º Secretário: Markson Machado
Barbosa, Denilto Silva dos Santos (Bombom) e Nara Nídia Bentes da Silva. 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), 2º Vice-Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves, 1º
Secretário: Markson Machado Barbosa, 2º Secretário: Luzinei dos Santos Delgado
e demais Vereadores: Denilto Silva dos Santos, Emir Pedraça de França (Kdé),
Helton Rodrigues Paes, Mário Ruy Lacerda de Freitas Júnior (Junhão) e Nara Nídia
Bentes da Silva. Com suas faltas justificadas: Anderson Ferreira de Oliveira (Burrim),
Michael David Pinto Breves e Eldamiro das Neves Gomes (Miro Gomes). 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. PEQUENO EXPEDIENTE: A
ata da 8ª Sessão Ordinária será lida na sessão seguinte. Expedientes: Recebidos
e Expedidos. Recebidos. Ofício nº 01/2014-GAB/VER/BOMBOM, do Ver. Denilto
dos Santos, informando nova liderança da Bancada da Oposição. Ofício nº 001/2014
– SEMED, da Secretaria Municipal de Educação, encaminhando Portaria nº
004/2014 – SEMED. Decreto Municipal nº 017 de 10.03.2014, declara situação de
emergência nas áreas do Município afetadas pela cheia do Rio Madeira e dá outras
providências. Telegrama nº 12223/MS/SE/FNS, do Fundo Nacional de Saúde,
informando liberação de recursos financeiros. Expedidos: Ofício Circular nº
039/2014 – GP, a todos os Vereadores e à 1ª Comissão da CMM, encaminhando
Projeto de Lei nº 011/2014 de 10.03.2014 – da Mesa Diretora. Ofício Circular nº
040/2014 – GP, a todos os Vereadores e à 1ª Comissão da CMM, encaminhando
Projeto de Lei nº 012/2014 de 10.03.2014 – da Mesa Diretora. Matérias Tramitando
nas Comissões e Outros: Projeto de Lei nº 007/2014 – nomenclatura da Feira
Rural de “José Rui Vieira”, de autoria do Ver. Sabá Medeiros – Tramitando na 1ª
Comissão (11.02.2014). Projeto de Lei nº 011/2014 de 10.03.2014 – nomenclatura
da Unidade Básica de Saúde de “Nilton Pereira de Lima” – de autoria da Mesa
Diretora, tramitando na 1ª Comissão (10.03.2014). Projeto de Lei nº 012/2014 de
10.03.2014 – nomenclatura da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Marta
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Ferreira do Nascimento de “João Constantino de Moraes (João Dodó)” – de autoria
da Mesa Diretora, tramitando na 1ª Comissão (10.03.2014). Matéria para pauta da
Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 002/2014 – nomenclatura do Ginásio Poliesportivo
da Escola Municipal Aristeu da Cunha Virgolino – Ver. Uca Galdino. Projeto de Lei nº
003/2014 – nomenclatura do Ginásio Poliesportivo da Escola Padre Sebastião – Ver.
Uca Galdino e Ver. Sabá Medeiros. Projeto de Lei nº 004/2014 – nomenclatura do
Ginásio Poliesportivo da Comunidade de Nazaré – Distrito de Capanãzinho – Ver.
Uca Galdino. Vereadores inscritos para o Grande Expediente: Bombom, Luzinei
Delgado, Roberval Neves, Nara Nídia, Uca Galdino e Sabá Medeiros. GRANDE
EXPEDIENTE: Matérias entregues à Secretaria: Não houve. Uso da Tribuna: 1º
Orador: Ver. Bombom. Já com a palavra, cumprimenta a todos e repudia a atitude
de vândalos que estão destruindo as plantas da Estrada do Aeroporto. Apresenta
Requerimento nº 003/2014-GVD, requer ao Secretário Municipal de Saúde que
verifique a situação dos moradores da Comunidade do Mocambo – Rio Manicoré,
que há vários meses está sem acompanhamento de saúde, pois o devido agente de
saúde não está atuando corretamente nesta localidade; Indicação nº 007/2014-GVD,
que indica ao Executivo Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura, a
reforma da Escada do Porto da Feira do Tambaqui; e Indicação nº 008/2014-GVD,
que indica à Prefeitura de Manicoré e à Secretaria Municipal de Educação a reforma
da Escola da Comunidade do Mocambo no Rio Manicoré. O orador apresenta
também, Projeto de Decreto Legislativo, em nome do IDAM/Manicoré. Aparte: Ver.
Junhão. Sugere que haja pedido de urgência simples. Aparte: Ver. Luzinei. Mostra
seu apoio à aprovação das referidas proposições. O orador agradece finaliza. 2º
Orador: Ver. Luzinei Delgado. Já com a palavra, cumprimenta a todos e apresenta
pareceres aos Projetos de Lei nºs 002, 003 e 0044/2014. O orador mostra sua
indignação quanto ao lixo descartado no Aeroporto de Manicoré. Pede que essas
pessoas sejam punidas para melhorar a situação ambiental de Manicoré. Agradece
e finaliza. 3º Orador: Ver. Nara Nídia. Já com a palavra, saúda a todos e agradece
a Deus por mais este dia de exercício de sua função. Fala sobre os crimes bárbaros
que estão acontecendo no município de Manicoré e que este Poder deve tomar
medidas para combater esses crimes. Com isso, fala sobre a importância da
implantação do COMAD (Conselho Municipal Antidrogas). Diz que irá sugerir à
Secretaria de Educação do Estado para que o PROERD volte a ser efetivado nas
escolas para buscar minimizar a criminalidade na juventude manicoreense.
Apresenta Requerimento nº 001/2014, de sua autoria, que requer do Governo
Estadual a construção de uma quadra coberta na Escola Estadual Nossa Senhora
das Graças, e pede apoio dos pares para solicitar essa melhoria. Aparte: Ver.
Junhão. Sugere que haja um estudo jurídico para que esse problema seja
solucionado, já que a escola não pode receber reforma pelo Estado. A oradora
agradece e incorpora ao seu pronunciamento. Fala sobre a situação precária dos
ribeirinhos e diz que hoje sairá numa viagem para prestar sua colaboração, convida
os pares e finaliza. 4º Orador: Ver. Roberval Neves. Já com a palavra, agradece a
Deus por mais este dia de exercício de sua função e saúda a todos os presentes.
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Apresenta Indicação nº 002/2014 – GVRN, que indica ao Prefeito Municipal, de
forma urgente, conceder ajuda com apoio logístico, infraestrutura, combustível e
demais ações necessárias aos ribeirinhos atingidos pela enchente do Rio Madeira e
seus afluentes, para suas transferências para áreas de terra firme. Informa que fez
diversas solicitações ao Governo do Estado. Fala que esteve na Amazonas Energia
dando entrada no ofício 006/2014. Fala que o Prefeito ainda não se manifestou com
nenhum ato quanto à enchente em Manicoré. Diz que, durante sua estada em
Manaus, reencaminhou ao Idam o requerimento de cursos de capacitação para as
comunidades. Informa que solicitou a Secretaria de Estado de Cultura recurso para
o festival folclórico do município. Comenta sobre a criação do COMAD. Agradece e
finaliza. 5º Orador: Ver. Uca Galdino. Já com a palavra, saúda a todos e comenta
sobre a questão da revisão da Lei Orgânica. Informa que está repassando aos
vereadores a Minuta da Emenda à Lei Orgânica. Comenta sobre a situação de
drogas no município. Quanto à enchente, diz que os órgãos devem se unificar no
que tange as informações e ações, a fim de minimizar as consequências da
enchente. Comunica que hoje irá sair uma caravana da cidade para as áreas
atingidas com o intuito de auxiliar os ribeirinhos, e convida a todos a se juntar a essa
ação. Aparte: Ver. Roberval Neves. Fala que acabou de ser informado que o
Prefeito decretou ontem Estado de Emergência, e acredita que esta ação é
decorrente das discussões realizadas nesta Casa na Sessão anterior. Apenas para
justificar, pois havia dito que não tinha nenhum ato por parte do Poder Executivo
quanto a esta calamidade. O orador agradece e incorpora ao seu pronunciamento.
Sobre os Projetos de Lei de sua autoria, justifica as escolhas das nomenclaturas.
Agradece e finaliza. O Presidente convida o Ver. Uca Galdino para coordenar os
trabalhos e pede a palavra. 6º Orador: Ver. Sabá Medeiros. Já com a palavra,
agradece a Deus por mais este dia e cumprimenta a todos. Fala que já houve
enchentes maiores da que temos hoje e cita exemplo. Quanto ao Decreto de Estado
de Calamidade Pública, diz que não depende apenas da vontade do Prefeito e sim
que haja danos ambientais, materiais e humanos, conforme Defesa Civil. Diz que
espera sair da política sem usar demagogia. Agradece e encerra seu
pronunciamento. Matérias a serem votadas no Grande Expediente: O Projeto de
Decreto nº 001/2014 será encaminhado à comissão. Requerimento nº 003/2014GVD. Indicação nº 007/2014-GVD. O Ver. Roberval sugere que sejam inseridas as
escadas do Valdenor, Velho e Matriz. Indicação nº 008/2014-GVD. O Ver. Roberval
Neves sugere que seja trocada a palavra “reforma” por “construção”. Requerimento
nº 001/2014-Verª Nara. Indicação nº 002/2014 – GVRN. Todas as proposições foram
aprovadas com as alterações sugeridas pelo Ver. Roberval e voto contrário da Verª
Nara à Indicação nº 002/2014 – GVRN. ORDEM DO DIA. Discussão e apreciação
do Projeto de Lei nº 002/2014 – nomenclatura do Ginásio Poliesportivo da Escola
Municipal Aristeu da Cunha Virgolino – Ver. Uca Galdino. Votação: aprovado
unanimidade. Discussão e apreciação do Projeto de Lei nº 003/2014 – nomenclatura
do Ginásio Poliesportivo da Escola Padre Sebastião – Ver. Uca Galdino e Ver. Sabá
Medeiros. Votação: Aprovado por unanimidade. Discussão e apreciação do Projeto
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de Lei nº 004/2014 – nomenclatura do Ginásio Poliesportivo da Comunidade de
Nazaré – Distrito de Capanãzinho – Ver. Uca Galdino. Foi decidido pelo Plenário que
este Projeto continuará em tramitação. Vereadores inscritos para as
considerações finais: Kdé, Roberval e Markson. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ver.
Kdé. Fala de sua preocupação quanto à enchente, que uma das consequências é a
destruição de casas e plantações. Com isso reforça os pedidos de apoio a essas
pessoas atingidas. Ver. Roberval Neves. Fala sobre o caso da construção da
Escola. Sobre a questão da enchente, diz que há sim a necessidade de incluir outras
comunidades para ampliação do Decreto de Estado de Emergência. Fala que
ninguém está usando da demagogia. Pede respostas as suas proposições dentro do
prazo. Agradece e finaliza. Ver. Markson. Comenta sobre o problema de drogas em
Manicoré, e presta seu apoio à iniciativa da Verª Nara Nídia. Concorda com o Ver.
Roberval Neves sobre a realização do Carnaval, mas diz que a enchente afetou
Humaitá antes de Manicoré e de forma mais drástica. Com isso, diz que se
cancelasse o carnaval em Manicoré, teria prejuízos de recursos que já foram gastos
pela população nos blocos. No entanto, não deixaram de lado as pessoas afetadas
pela enchente. Agradece e finaliza. O Presidente diz que, no Carnaval, houve
arrecadação de alimentos para beneficiar os ribeirinhos. O Ver. Roberval diz que
não é contra a realização das festas e sim, contra que estas sejam custeadas com
dinheiro público. 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 da Mesa
Diretora lavrei a presente Ata. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Manicoré,
Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares Duarte, em 11 de março de 2014.

4

