ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA
1º PERÍODO – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: MANUEL SEBASTIÃO PIMENTEL DE MEDEIROS
Aos 07 dias do mês de abril 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) e a Verª 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, 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, Mário Ruy Lacerda de Freitas
Júnior (Junhão) e Nara Nídia Bentes da Silva. Com suas faltas justificadas: 1º
Secretário: Markson Machado Barbosa, 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: Foi feita a leitura da Ata da 15ª
Sessão Ordinária, aprovada com adendo do Ver. Kdé. Expedientes: Recebidos e
Expedidos. Recebidos: Ofício nº 042/2014-SEMAD, da Secretaria Municipal de
Administração, encaminhando Leis nºs 835, 836 e 837/2014. Ofício nº 010/2014 –
GS/SEMED, da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao Ofício nº
124/2014 – GP. Ofício nº 515/2014-SEPLENO-SP, da Secretaria do Tribunal Pleno,
encaminhando Acórdão nº 32/2014. Ofício nº 041/2014-SEMAD, da Secretaria
Municipal de Administração, encaminhando Ofícios da SEMAPA e do gabinete do
Prefeito Municipal. Ofício nº 119/2014/GAB/SEMSA, da Secretaria Municipal de
Saúde, encaminhando Projetos. Ofício Circular nº 066 e 070/2014, da Associação
Amazonense de Municípios – AAM, mobilização e encontros de Prefeitos; convite
para Seminário. CT.DAR/GARO-010/14 (cm – 70), da diretoria Executiva da
Embratel, prestando esclarecimentos. Telegramas nºs 5876 e 7030/MS/SE/FNS, DO
Fundo Nacional de Saúde, informando liberação de recursos financeiros. Telegrama
da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, convidando para Sessão
Solene. Expedidos: Ofício nº 106/2014 – GP, à Ilma. Srª Suelda de Paula Souza –
NESMANI/UEA, encaminhando fichas de inscrições para curso. Ofício nº 130/2014 –
GP, ao Exmo. Sr. Marcelo Martins de Salles – Promotor de Justiça da Comarca de
Manicoré, encaminhando Indicações. Ofício nº 141/2014 – GP, ao Ilmo. Sr. Dídimo
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Mendes Soares – SISÁGUA, encaminhando Indicação. Ofício nº 142/2014 – GP, à
Secretaria Municipal de Educação – SEMED, encaminhando Requerimento. Ofício
nº 143/2014 – GP, ao Exmo. Sr. Prefeito Lúcio Flávio do Rosário, encaminhando
Leis. Ofício nº 144/2014 – GP, ao Exmo. Ver. Roberval Edgar Medeiros Neves,
encaminhando Ofício nº 030/2014 – SEMAD. Ofício Circular nº 053/2014 – GP, ao
Exmo. Sr. Governador Omar Aziz; ao Exmo. Sr. José Melo de Oliveira – ViceGovernador do Estado do Amazonas; à Exma. Srª Regina Fernandes do Nascimento
– Secretária de Estado da Assistência Social e Cidadania – SEAS; e ao Exmo. Sr.
Tem. Cel. Roberto Rocha Guimarães da Silva – Subcomandante-Geral para ações
de Defesa Civil; solicitando apoio para minimizar os impactos da enchente do Rio
Madeira. Ofício Circular nº 054/2014 – GP, a todos os Vereadores da CMM,
indicando Assessor Parlamentar para gabinete. Ofício Circular nº 055/2014, a todos
os Vereadores da CMM, encaminhando Ofício nº 005/2014 – GSOTHMIC. Ofício
Circular nº 057/2014 – GP, a todos os Vereadores da CMM, encaminhando Ofício nº
041/2014 do Executivo Municipal. Ofício Circular nº 058/2014 – GP, a todos os
Vereadores da CMM, encaminhando Ofício nº 119/2014/GAB/SEMSA. Comunicado
da CMM, disponibilizando a todos, as Contas relativas ao Exercício de 2013 da
Prefeitura Municipal de Manicoré. Comunicado da CMM, disponibilizando a todos, as
Contas relativas ao Exercício Financeiro de 2013 da Câmara Municipal de Manicoré.
Questão de Ordem: Ver. Junhão pede observância do tempo para o Pequeno
Expediente de acordo com o que está disposto no art. 132 RI. 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). Proposta de Emenda nº 002/2014 de 17.03.2014 – emenda à Lei nº
390/1994 de 12.04.1994, que dispõe sobre a Municipalização da Festa do Açaí
realizada anualmente na comunidade do Estirão – Rio Manicoré. Matéria para
pauta da Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 013/2014 de 21/03/2014, de autoria do
Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal Antidrogas –
COMAD e institui o Fundo Municipal Antidrogas – FMAD, tramitando na 1ª Comissão
(24/03/2014) com Regime de Urgência Simples. Vereadores inscritos para o
Grande Expediente: Junhão, Helton, Roberval e Sabá Medeiros. GRANDE
EXPEDIENTE: Matérias entregues à Secretaria: Parecer ao Projeto de Lei nº
013/2014 – COMAD e FMAD. Uso da Tribuna: 1º Orador: Ver. Junhão. Já com a
palavra, cumprimenta a todos e apresenta Requerimento nº 010/2014-GVJ, que
requer o envio de Moção de Parabenização ao Governador do Estado do amazonas,
José Melo de Oliveira e à primeira dama do Estado, Edilene Gonçalves, desejandolhes sucesso e sabedoria na importantíssima missão de gerenciar este grandioso
Estado do Amazonas. Solicitando de ambos, uma especial atenção para nosso
município de Manicoré que atravessa um momento difícil devido ao fenômeno
natural que deixou muitas famílias desabrigadas e provocou uma grande perda em
nossa produção. Apresenta também o Requerimento nº 009/2014-GVJ, que requer
do ICM-Bio informe a este parlamento municipal, quais ações que foram e estão
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sendo empreendidas pela referida instituição para atender os anseios dos
moradores da RESEX DE CAPANÃ GRANDE (relacionar ações) devido à cheia
histórica do Rio Madeira que também atingiu os habitantes da referida RESEX. O
orador comenta sobre Ofício que recebeu do Poder Executivo em resposta a
algumas de suas proposituras, e mostra-se não muito satisfeito com as mesmas.
Seu descontentamento baseia-se na má vontade de compreender o que ele estava
requerendo, como no caso do termo “muro de arrimo”, onde o correto seria “orla”,
que poderia ser facilmente compreendido apesar do termo incorreto. Aparte: Ver.
Anderson. Fala sobre seus requerimentos que também não foram respondidos,
quanto às obras do Distrito de Santo Antonio do Matupi. O orador fala que as
respostas devem vir em sua totalidade para todos os interessados requerentes
(referindo-se à desapropriação dos terrenos). Parabeniza o Ver. Burrim pelo seu
empenho ao conseguir a ambulância traçada para o Distrito de Santo Antonio do
Matupi. Agradece e finaliza. 2º Orador: Ver. Helton Paes. Já com a palavra, saúda
a todos os presentes. Fala que na última terça-feira, foi designado relator pelo
Presidente da 4ª Comissão, e apresenta relatório do Parecer ao Projeto que institui o
COMAD e FMAD. Agradece e finaliza. 3º Orador: Ver. Roberval Neves. Já com a
palavra, cumprimenta a todos e agradece Deus por mais este dia. Fala sobre a
viagem que fez a Manaus, e diz que a principal motivação desta viagem foi para
resolver sua situação quanto à multa que recebeu da Receita Federal, e comenta os
equívocos ocorridos neste processo. Informa que participou do Plano de gestão das
RDS, representando a Câmara, como Conselheiro. Corrobora com a propositura do
Ver. Junhão quanto à Moção de Parabenização ao Governador e primeira Dama.
Diz que foi convidado para participar da matéria do Amazon Rural, onde prestou
informações sobre a situação do Município de Manicoré, que será divulgado pela
AmazonSat. Lembra que o Decreto de Emergência em Manicoré foi reconhecido
pelo Governo Federal, no entanto preocupa-se com possibilidade da não inclusão no
Decreto de áreas que foram afetadas. Diz que percebe um tratamento diferenciado
com a região Norte, no sentido de não ter benefícios que outras regiões do Brasil
têm. Fala das reivindicações de melhorias e benefícios que já fez para Manicoré. Lê
art. 20-A da Lei Orgânica do Município, que dispõe sobre a aquisição de bens e
imóveis e comenta sobre as solicitações de informações feitas ao Poder Executivo.
Fala que o processo de desapropriação deve passar por esta Casa. Agradece e
finaliza. O Presidente convida o Ver. Uca Galdino para coordenar os trabalhos e
pede a apalavra. 4º Orador: Ver. Sabá Medeiros. Já com a palavra, saúda a todos
os presentes e agradece a Deus por mais esta oportunidade. Agradece aos
Vereadores pelas ideias e sugestões, como por exemplo, o que foi observado pelo
Ver. Junhão quanto ao tempo do Pequeno Expediente. Fala que gostaria de tratar
de assuntos mais importantes, no entanto há problemas como tapa buracos que
podem ser resolvidos. Comenta que requereu tapa buraco para frente da Garagem e
o serviço não foi executado com excelência. Apresenta Indicação nº 004/2014 –
Sabá Medeiros, que indica à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana –
SEMINFRA, o conserto de buraco na Rua Pe. Torquato com a Estrada do Areal,
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entrada do bairro de Santo Antonio. Informa sobre o atendimento médico no horário
da noite, na Policlínica e parabeniza os responsáveis por mais esta conquista para
beneficiar nossos munícipes. Comenta sobre o reconhecimento do Decreto de
Emergência em Manicoré. Fala sobre suas visitas às comunidades atingidas pela
enchente. Fala que não se pode menosprezar a ajuda que o Poder Público está
disponibilizando, pois acredita que toda ajuda é bem vinda. Diz que é a primeira vez
que está vendo um auxílio dessa proporção. Fala que fez ofício e encaminhou a
vários órgãos solicitando mais benefícios. Aparte. Ver. Burrim. Fala que saiu uma
reportagem alegando a precariedade do Distrito de Santo Antonio do Matupi.
Aparte. Ver. Junhão. Concorda com orador, quando disse que toda ajuda é válida e
que não houve benefícios nessa proporção, no entanto poderia ter sido tomadas
medidas que potencializariam essas ações. O orador agradece os apartes, incorpora
ao seu pronunciamento e apresenta informações das Secretarias do Governo
Federal. Parabeniza o Ver. Burrim por ter acompanhado o recebimento da
ambulância. Agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande
Expediente: Requerimento nº 009/2014-GVJ. O Ver. Roberval Neves sugere que
seja especificada a situação da enchente na proposição do Ver. Junhão.
Requerimento 010/2014-GVJ. Requerimento nº 004/2014 – Michael Breves.
Indicação nº 004/2014 – Sabá Medeiros. Os Vereadores Bombom e Roberval
sugerem que sejam inseridos outros locais. Todas as proposições foram aprovadas.
ORDEM DO DIA. Apreciação e discussão do Projeto de Lei nº 013/2014 de
21/03/2014, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do
Conselho Municipal Antidrogas – COMAD e institui o Fundo Municipal Antidrogas –
FMAD, tramitando na 1ª Comissão (24/03/2014) com Regime de Urgência Simples.
Votação da matéria: O Projeto foi aprovado por unanimidade com as emendas feitas
pela 4ª Comissão e a emenda do Ver. Junhão, exceto a inclusão do Parágrafo Único
do Artigo 18. 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 Luzinei dos Santos Delgado,
secretário da Mesa Diretora lavrei a presente Ata. Sala das Sessões da Câmara
Municipal de Manicoré, Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares Duarte, em 07 de abril
de 2014.
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