ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA
1º PERÍODO – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: MANUEL SEBASTIÃO PIMENTEL DE MEDEIROS
Aos 08 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), 1º Vice-Presidente: Zulândio
Evaristo da Cunha Galdino (Uca Galdino) e 2º Secretário: Luzinei dos Santos Delgado.
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, 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), Eldamiro das Neves
Gomes (Miro Gomes) e Nara Nídia Bentes da Silva. Com suas faltas justificadas: 1º
Secretário: Markson Machado Barbosa e Ver. Michael David Pinto Breves. 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 16ª Sessão Ordinária, aprovada com adendo do Ver. Roberval
Neves. Expedientes: Recebidos e Expedidos. Recebidos: Telegrama nº
2477/MS/SE/FNS, do Fundo Nacional de Saúde, informando liberação de recursos
financeiros. Comunicado nº 8725/2014, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, informando liberação de recursos financeiros. Telegrama da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – Congresso Nacional,
encaminhando dados dos recursos do Orçamento da União pagos ao Município.
Expedidos: Ofício Circular nº 059/2014 – GP, aos Vereadores da CMM,
encaminhando Convite do IDAM e Convite da EMBRATEL. 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). Matéria para pauta da
Ordem do Dia: 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. Vereadores inscritos
para o Grande Expediente: Bombom, Junhão, Helton, Roberval, Nara, Uca e Sabá
Medeiros. GRANDE EXPEDIENTE: Matérias entregues à Secretaria: Requerimento
nº 006/2014 – Ver. Luzinei Delgado, que solicita do Governador do Estado do
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Amazonas, uma viatura para a guarda Municipal de Manicoré. Uso da Tribuna: 1º
Orador: Ver. Bombom. Já com a palavra, cumprimenta a todos os presentes, em
especial as acadêmicas de Gestão Pública da UEA. Apresenta Indicação 013/2014GVD, que indica à Prefeitura Municipal de Manicoré, à Secretaria Municipal de Saúde e
ao Conselho Municipal de Saúde, que disponibilizem uma equipe médica, composta
com odontólogos, para prestar Ação de Saúde aos alunos da Associação Pestalozzi de
Manicoré. Apresenta também, Indicação nº 014/2014-GVD, que indica ao gerente do
SISÁGUA, conserto do vazamento da rede de abastecimento, próximo à residência do
Sr. Santos, com a esquina do Comercial Franco, na TV. Major Paes Barreto – Rosário.
Parabeniza às acadêmicas por buscar conhecer os trabalhos desta Casa, pois é de
suma importância a participação da sociedade nos trabalhos parlamentares e se põe à
disposição para contribuir com o trabalho das alunas. Agradece e finaliza. 2º Orador:
Ver. Junhão. Já com a palavra, saúda a todos os presentes. Relembra a indicação que
fez no dia 25 de março, para sinalização das vias que compõem a orla do município.
Fala que já viu que foram postas algumas formas de sinalização na área e comenta
sobre o assunto. Aparte. Ver. Luzinei Delgado. Contribui dizendo que as grades
foram colocadas há vários dias, pois presenciou em vários pontos da orla do município
a sinalização. Aparte. Ver. Bombom. Fala que deve ser feito um estudo para coibir a
passagem de veículos de grande porte nas áreas de risco. O orador fala que foi
procurado por um morador dessa área que disse que está havendo constante uso de
drogas naquele local. Com isso, apresenta Indicação nº 006/2014-GVJ, que indica ao
Prefeito Municipal para que ordene a reparação na iluminação pública no trecho
compreendido entre o porto Waldomiro Gomes e o bairro de Santa Luzia,
especialmente na área entre a Praça da Matriz até a Praça da Bandeira. Fala do Ofício
041/2014 do poder executivo municipal, e apresenta valores de perdas da produção do
município de Manicoré. Aparte. Ver. Burrim. Fala que houve grande perda na
produção de leite, extração de madeira e outros no Distrito de Santo Antonio do Matupi,
decorrente da grande cheia. O orador pontua questões dos dados apresentados pelo
executivo. Aparte. Verª Nara Nídia. Fala que a Cesta Básica tem uma referência
nacional. O orador tece comentários sobre o assunto em discussão, agradece e
encerra. 3º Orador: Ver. Helton. Já com a palavra, cumprimenta a todos. Apresenta
Parecer da 3ª Comissão à Proposta de Emenda nº 002/2014 de 17.03.2014 – emenda
à Lei nº 390/1994 de 12.04.1994. Justifica que no relatório consta apenas sua
assinatura, como relator, devido os vereadores Michael e Markson estarem viajando.
Apresenta também Indicação nº 003/2014-GVH, que indica ao Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a nomenclatura da Escola Estadual
(em fase de conclusão), na Comunidade Boa União – Rio Mataurá – Zona Rural deste
Município, de Escola Estadual Indígena Gumercindo Caetano de Oliveira; e Indicação
nº 004/2014-GVH, que indica à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a
nomenclatura da Escola Estadual (em construção) na Comunidade Boca do Jauari –
Rio Madeira, Zona Rural deste Município, de Escola Estadual Indígena Raimundo
Soares de Oliveira. Agradece e finaliza. 4º Orador: Ver. Roberval Neves. Já com a
palavra, cumprimenta a todos. Apresenta Requerimento nº 006/2014-GVRN, que
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requer, do Prefeito LÚCIO FLÁVIO DO ROSÁRIO e do Secretário Municipal de
Administração (SEMAD), de forma urgente, todos os Decretos Municipais que nomeiam
Servidores para Cargos de provimento em Comissão, de Confiança e Função
Gratificada, no Poder Executivo Municipal. Comenta sobre a distribuição de cestas
básicas, fala que foi procurado por pessoas que informaram que a equipe do executivo
municipal não fez o cadastro de forma correta em algumas comunidades, pois
disseram que não receberam o benefício por questões políticas, ou seja, a equipe do
executivo não atendeu a famílias que não fossem do seu lado político. O orador diz que
o que os ribeirinhos estão precisando no momento é a sua retirada para um local
seguro. Aparte. Ver. Junhão. Diz que presenciou essas denúncias, e lamenta esses
relatos, pois está havendo ações não solidárias e sim partidárias. Sugere que sejam
procurados os responsáveis para virem a esta Casa se explicar quanto a essas
discriminações. O orador tece comentário sobre o assunto em questão e finaliza. 5º
Oradora: Verª Nara Nídia. Já com a palavra, cumprimenta a todos os presentes em
especial às acadêmicas da UEA. Comenta sobre sua viagem a Manaus. Fala que
esteve na Assembleia Legislativa, como também com o Governador, na SEJEL e
outros órgãos para reivindicar ajuda para os atingidos pela enchente. Sobre os gêneros
alimentícios descritos no Ofício nº041/2014-SEMAD, esclarece alguns pontos. Diz que
acredita que o kit moradia deve ser disponibilizado quando os ribeirinhos puderem
construir suas casas, ou seja, quando as águas baixarem. Aparte. Ver. Bombom. Fala
que eles estão cobrando da Lei que seja disponibilizado o que está previsto, pois os
ribeirinhos estão precisando de madeira agora. A oradora fala que as medidas já foram
tomadas conforme a legislação vigente. Pontua suas reivindicações junto à SEJEL. 6º
Orador: Ver. Uca Galdino. Já com a palavra, cumprimenta a todos. Registra que 31
de março se completou 50 anos do Golpe Militar. Fala do atendimento na Policlínica
que se estendeu até as 22h00minh. Mostra sua preocupação com a poluição das
águas que pode gerar uma epidemia de cólera. Discorre do Plano de Ação da
Secretaria de Saúde. Parabeniza os acadêmicos de Gestão Pública, e diz que os
vereadores sentem muita falta da participação popular. Sobre a questão do barranco,
fala que veio uma equipe técnica para avaliar os riscos daquele local. Aparte. Ver.
Junhão. Fala que em sua indicação citou o DETRAN, pois são vias públicas que
precisam de sinalização. Fala também sobre a descoberta de cólera em Rondônia e
mostra sua preocupação. O orador agradece e incorpora ao seu pronunciamento e
comenta sobre a interdição do Porto principal para melhoramentos a fim de evitar
acidentes. Lembra das ações emergenciais realizadas que não tem o
acompanhamento dos demais vereadores. Com falta de fiscalização in loco dessas
ações ocorrem os falatórios. Agradece e finaliza. O presidente convida o vereador Uca
para coordenar os trabalhos e pede a palavra. 7º Orador: Ver. Sabá Medeiros. Já com
a palavra, saúda a todos os presentes. Lembra que disse ontem que esteve na zona
rural na viagem de atuação da Prefeitura no auxílio dos ribeirinhos, e fala que não é
verdadeiro que está havendo discriminação partidária nesse atendimento, como alegou
o Ver. Roberval. Parabeniza os guardas municipais Joel e Joãozinho, os acadêmicos
da UEA de saúde coletiva, estudantes de enfermagem e outros componentes da
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equipe. E fala que não conseguiu acompanhar completamente essa ação devido à
intensidade da Ação. Fala que houve pessoas que estão agindo de má fé para receber
benefício e discorre sobre esses casos. Agradece e finaliza. Matérias a serem
votadas no Grande Expediente: Requerimento nº 006/2014-GVRN. Indicação nº
013/2014-GVD. Indicação nº 014/2014-GVD. Indicação nº 006/2014-GVJ. Indicação nº
003/2014-GVH. Indicação nº 004/2014-GVH. Requerimento nº 006/2014-Ver. Luzinei.
Todas as proposições foram aprovadas. O Presidente apresenta Mensagem nº
007/2014 – do Poder Executivo. ORDEM DO DIA. Votação do Regime de Urgência do
Projeto de Lei nº 014/2014, que dispõe sobre a nomenclatura da UBS de Nossa
Senhora das Dores. Aprovado por unanimidade. Apreciação e discussão da 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. Votação da Matéria: aprovada por unanimidade
com a sugestão do Ver. Roberval Neves. Vereadores inscritos para as
considerações finais: Miro Gomes, Junhão, Roberval Neves, Uca Galdino e Sabá
Medeiros. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ver. Miro Gomes. Cumprimenta a todos e tece
comentários sobre os pronunciamentos desta manhã. Concorda a questão da
iluminação requerida na indicação do Ver. Junhão para coibir o uso de drogas nesses
locais. Confirma as palavras do Ver. Sabá Medeiros, ao falar que não está havendo
discriminação nas ações emergenciais. Comenta sobre a situação crítica do Porto
principal e outros assuntos. Agradece e parabeniza a presença dos acadêmicos da
UEA. Ver. Junhão. Concorda com a Verª Nara Nídia que os kits moradia não devem
ser distribuídos agora, mas que devem ser entregues outros benefícios. Ver. Roberval
Neves. Agradece a presença dos acadêmicos da UEA e fala sobre a participação da
população nos trabalhos legislativos e da grande importância da formação acadêmica.
Fala que os ribeirinhos não precisam construir casas permanentes e sim abrigos. Diz
que não é somente agora que está criticando as ações do Prefeito, pois há ofícios que
comprovam suas reivindicações ao poder executivo há mais de quatro anos. Diz que
não há maldade de sua parte ao falar a verdade sobre o que está acontecendo na
distribuição da ajuda. Comenta sobre os casos de cólera, e fala que devemos estar
preparados. Lembra que o Sr. Cesar Lindoso trouxe medicamentos do exterior para
ajudar a população do município na época que houve epidemia de cólera. Ver. Uca
Galdino. Apresenta convite da turma da UEA do curso de Saúde Coletiva. Comenta
sobre as palavras do Ver. Roberval Neves, e diz que ele (Ver. Uca) se pronuncia
somente se estiver baseado em provas concretas e não em conversas. Ver. Sabá
Medeiros. Apresenta Convite do IDAM. Tece comentários sobre os assuntos discutidos
hoje neste Plenário. 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 08 de abril de 2014.
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