ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA
1º PERÍODO – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: MANUEL SEBASTIÃO PIMENTEL DE MEDEIROS
Aos 17 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, 2º Secretário: Luzinei dos Santos Delgado 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: 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: 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 das Atas da 8ª e 9ª
Sessões Ordinárias, ambas aprovadas com adendos do Ver. Roberval Neves.
Expedientes: Recebidos e Expedidos. Recebidos. Não houve. Expedidos: Ofício
nº 044/2014 – GP, ao Ilmo. Sr. Leonel Feitosa – DETRAN, encaminhando
Requerimento nº 002/2014-GVD. Ofício nº 052/2014 – GP, ao Exmo. Sr. José
Bonifácio Baniwa – SEIND, encaminhando Indicação nº 002/2014 – Helton. Ofício nº
053/2014 – GP, ao Exmo. Sr. Ademar Vizolli – IDAM/Manaus, encaminhando
Indicação nº 002/2014 – Helton. Ofício nº 054/2014 – GP, ao Sr. Eron Bezerra –
SEPROR, encaminhando Indicação nº 002/2014 – Helton. Ofício nº 058/2014 – GP,
ao Exmo. Sr. Eron Bezerra – SEPROR, encaminhando Req. nº 005/2014 – GVJ.
Ofício nº 062/2014 – GP, ao Ilmo. Sr. Cleudo Brasil Bernardo de Oliveira –
IDAM/Manicoré, em atenção à Carta nº 035/2014-IDAM. Ofício nº 063/2014 – GP, à
Ilma. Srª Daironeth Ramos Rodrigues, encaminhando Req. nº 005/2014 – Moção de
Pesar. Ofício nº 64/2014-A – GP, ao Exmo. Sr. Prefeito Lúcio Flávio do Rosário,
encaminhando Leis aprovadas. Ofício nº 064/2014 – GP, ao Exmo. Sr. Prefeito Lúcio
Flávio do Rosário, encaminhando proposições. Ofício nº 065/2014 – GP, ao Ilmo. Sr.
Newton Cabral de Azevedo Neto – SEMINFRA, encaminhando Proposições. Ofício
nº 066/2014 – GP, à Ilma. Srª Elda Lúcia das Neves Gomes – SEMED,
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encaminhando Indicação nº 005/2014-GVD. Ofício nº 067/2014 – GP, ao Exmo. Sr.
José Melo – Vice-governador do Estado do Amazonas, encaminhando Req. nº
003/2014 – Ver. Luzinei. Ofício nº 068/2014 – GP, ao Exmo. Sr. Prefeito Lúcio Flávio
do Rosário, encaminhando Indicações. Ofício nº 069/2014 – GP, ao Ilmo. Sr. Newton
Cabral de Azevedo Neto – SEMINFRA, encaminhando Indicação nº 007/2014-GVD.
Ofício nº 070/2014 – GP, à Ilma. Srª Elda Lúcia das Neves Gomes – SEMED,
encaminhando Indicação nº008/2014-GVD. Ofício nº 071/2014 – GP, ao Exmo. Sr.
Wellington Yuri Lelo Reis – SEMSA, encaminhando Req. nº 003/2014-GVD. Ofício
nº 072/2014 – GP, ao Exmo. Governador Omar Aziz, encaminhando Req. nº
001/2014 – Nara Nídia. Ofício nº073/2014 – GP, à Ilma. Srª Girlandia Batista –
SEJEL, encaminhando proposições. Ofício nº 074/2014 – GP, ao Ilmo. Sr. Vanderlan
dos Santos Colares – Amazonas Energia/Manicoré, fazendo solicitação. Ofício
Circular nº 038/2014 – GP, aos Gestores das Escolas Municipais, encaminhando
Indicação nº 001/2014-GVRN. Ofício Circular nº 041/2014 – GP, aos Exmos.
Vereadores e à 1ª Comissão da CMM, encaminhando Projeto de Decreto Legislativo
nº 001/2014. Ofício Circular nº 042/2014 – GP, aos Exmos. Vereadores da CMM,
encaminhando alteração do repasse da Câmara e convite do IDAM/Manicoré. Ofício
Circular nº 043/2014 – GP, ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais,
encaminhando convite para Sessão Solene. Ofício Circular nº 044/2014 – GP, às
Associações, Sindicatos, Cooperativas e Colônias, encaminhando Convite para
Sessão Solene. Ofício Circular nº 044/2014 – GP, aos Exmos. Vereadores da CMM,
encaminhando Convite para Sessão Solene. Ofício Circular nº 045/2014 – GP, aos
Exmos. Vereadores, à 1ª e 3ª Comissão da CMM, encaminhando Proposta de
Emenda nº 002/2014 de 17.03.2014. Matérias Tramitando nas Comissões e
Outros: Projeto de Lei nº 007/2014 – nomenclatura da Feira do Produtor 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 Ferreira do
Nascimento de “João Constantino de Moraes (João Dodó)” – de autoria da Mesa
Diretora, tramitando na 1ª Comissão (10.03.2014). Projeto de Lei nº 004/2014 –
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: Projeto de Decreto
Legislativo nº 001/2014 de 11.03.2014 – Concede Título de Honra ao Mérito
“Governador José Lindoso” à entidade IDAM/Manicoré – de autoria do Ver. Denilto
Silva dos Santos. Questão de ordem: Ver. Junhão justifica a ausência do Ver.
Michael que está atendendo a uma família ribeirinha que chegou à cidade.
Vereadores inscritos para o Grande Expediente: Bombom, Luzinei Delgado, Nara
Nídia, Uca Galdino, Junhão e Sabá Medeiros. GRANDE EXPEDIENTE: Matérias
entregues à Secretaria: Proposta de Emenda nº 002/2014 – Sabá Medeiros –
Municipalização da Festa do Açai. Requerimento nº 001/2014-GVK, Moção de
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Profundo Pesar aos familiares da Srª Cecília Mar Ferraz. Uso da Tribuna: 1º
Orador: Ver. Bombom. Já com a palavra, cumprimenta a todos. Apresenta
Indicação nº 009/2014-GVD, que indica ao Secretário Municipal de Infraestrutura a
realização de serviços de retiradas de lombadas e de “tapa buracos” na Estrada do
Areal, no trecho entre o final do asfalto até, aproximadamente, 250m, seguindo o
sentido do Balneário do Areal. Requerimento nº 006/2014-GVD, requer do Secretário
Municipal de Promoção Social cópia do Projeto arquitetônico do Programa Minha
Casa, Minha Vida. Requerimento nº 005/2014-GVD, requer ao DETRAN, estudo a
fim de implantar redutores de velocidades em Manicoré. Requerimento nº 004/2014GVD, requer à Mesa Diretora que expeça convites aos Presidentes das Associações
de Mototaxistas e extensivo a todos seus associados para reunião no Plenário desta
Casa, a fim de discutir assuntos de interesse da referida classe. Requerimento nº
007/2014-GVD, requer do Gerente da SISÁGUA que informe relação dos
beneficiados com o Programa COTASA, criado pela Lei Municipal nº 669 de maio de
2005. Justifica suas proposições. Comenta sobre a lotação dos professores. Cita
professores que sofrem perseguição política, como o Sr. Cosme Damião, e pede
que esses atos sejam coibidos. Afirma que a Secretária de Educação disse que
desconhece a Lei aprovada sobre a lotação de professores. Aparte Ver. Roberval.
Fala que a Lei foi publicada no Diário Oficial e cabe ao Prefeito e interessados que
procurem ter essa informação. Com isso, não é justificável as alegações da
Secretária. O orador agradece o aparte e incorpora ao seu pronunciamento, e faz
suas considerações finais sobre a discussão. 2º Orador: Ver. Luzinei Delgado. Já
com a palavra, cumprimenta a todos os presentes e agradece a Deus por mais este
dia. Solidariza-se pela situação do Professor Cosme Damião e pede que este caso
seja revisto. Comenta sobre a Ação Emergencial Rio Madeira, realizada pelo Poder
Executivo, que houve na semana passada, e acrescenta que a Igreja Assembleia de
Deus, também está se mobilizando quanto à causa, com ações beneficentes.
Aborda o assunto da telefonia e sinal de internet em Manicoré, que é de péssima
qualidade, apesar de ser de extrema necessidade para a população, e fala que na
próxima Sessão apresentará Requerimento para obter informações da CPI que
analisou esses problemas. Agradece finaliza. 3º Orador: Verª Nara Nídia. Já com a
palavra, cumprimenta a todos e agradece a Deus por mais este dia de trabalho.
Aborda o assunto da cheia do Rio Madeira. Fala que na terça-feira passada esteve
participando da Ação Emergencial realizada pelo Poder Executivo Municipal para
atender a população atingida pela enchente. Apresenta vídeo gravado durante a
ação de atendimento aos ribeirinhos. Aparte: Ver. Bombom. Parabeniza a ação,
como líder da bancada da oposição, e pede a colaboração e união de todos em prol
dessa situação Aparte. Ver. Roberval Neves. Diz que esta ação está sendo feita de
forma errada, pois o valor gasto, dito no vídeo é insignificante em relação à
amplitude do problema e tardia. Diz que a ação não merece parabenizações. A
oradora diz que ninguém vai conseguir fazer tudo para resolver o problema, pois é
uma situação atípica. Diz que quer estar viva para ver um dia à atuação do Ver.
Roberval Neves como Prefeito, pois falar é fácil, mas agir é bem diferente. Aparte:
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Ver. Helton. Fala que das cestas básicas 300 foram doadas pelo Programa de
Segurança Alimentar do Ministério da Saúde, administrado pela SESAI, e que não
houve ajuda para os indígenas atingidos pela enchente do Rio Madeira por parte do
governo Municipal. A oradora apresenta Requerimento nº 002/2014, de sua autoria,
– Moção de Parabenização ao IDAM. Agradece e finaliza. 4º Orador: Ver. Uca
Galdino. Já com a palavra, saúda a todos os presentes. Fala que esta questão da
Cheia do Rio Madeira deve ser tratada com união dos órgãos e não que sejam
criadas divergências. Pede que seja feito um documento às autoridades superiores,
solicitando ajuda para os ribeirinhos. Parabeniza o Ver. Bombom por sua atitude.
Com isso, diz que deve se ter melhor informação antes das pessoas alegarem
qualquer coisa. Cita inúmeros recursos que foram disponibilizados na Ação realizada
na semana passada, e que ele próprio presenciou estes fatos. Informa que foi refeito
o convênio com Universidade do Estado do Amazonas para realizar o Estágio Rural,
que contribui com o trabalho do município. Agradece e finaliza. 5º Orador: Ver.
Junhão. Já com a palavra, cumprimenta todos. Fala a respeito de algumas
proposituras suas que não foram respondidas. Diz que há dispositivo constitucional
para obrigar o Prefeito a responder as proposições. Pede certidão da Secretaria
desta Casa sobre o não recebimento das respostas. Apresenta Requerimento nº
007/2014-GVJ, requer do Prefeito de Manicoré, que informe dentro do prazo
constitucional sobre a obra do muro de arrimo, iniciada em 2013 e paralisada em
2014, devido à grande cheia, e pontua alguns questionamentos sobre o andamento
da referida obra. Sobre a lotação dos professores, fala do ofício da Secretária de
Educação que alega o desconhecimento da Lei nº 813, pois toda Lei é publicada e é
de obrigação dos interessados ter conhecimento. Solidariza-se ao Professor Cosme
Damião. Aparte: Ver. Kdé. Fala que a Secretária se contradiz ao falar que o Prefeito
vetou a Lei que ela disse que desconhece. O orador agradece e insere outro
assunto, a enchente do Rio Madeira. Com isso, fala da gravidade da situação e que
falta vontade para decretar o Estado de Calamidade Pública. Apresenta Indicação nº
003/2014-GVJ, indica ao Prefeito Municipal para que o mesmo “baixe” o Decreto de
Calamidade Pública, sobre o problema da cheia em nosso Município. Solidariza-se
ao IDAM, apoiando a Moção de Parabenização feita pela Verª Nara. Agradece e
finaliza. O Presidente convida o Ver. Uca para coordenar os trabalhos e pede a
palavra. 6º Orador: Ver. Sabá Medeiros. Já com a palavra, cumprimenta a todos.
Comenta sobre o fenômeno natural que está atingindo a população que reside às
margens do Rio Madeira. Fala que essa situação está mobilizando todas as esferas
do Governo. Fala que há muito atoleiro nas ruas e estradas em Manicoré e, com
isso, apresenta Indicação nº 001/2014, de sua autoria, que indica à SEMINFRA o
conserto de buracos e atoleiros na AV. José Cleto de Oliveira e Estrada do Inajá, em
frente à garagem Municipal, após a Escola Pestalozzi, no final do Centro de
Alevinagem e antes da Lixeira Pública. Sobre a lotação dos professores, fala que há
necessidade das pessoas pararem de agir apenas pensando no lado político. Diz há
certos professores querem ficar na zona rural, em determinadas comunidades e
outros que querem ficar na cidade, no entanto não há vaga para todos nos lugares
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onde cada um prefere trabalhar. Aparte: Ver. Bombom. Cita caso de um professor
que quer estar em certa comunidade, e fala que o melhor é que cada professor fique
no local mais viável para trabalhar. Sobre a cheia, o orador diz que é necessário que
haja ajuda para a população atingida. E diz que fica feliz que todos cobrem essa
ajuda dos órgãos competentes, pois seu desejo é que os ribeirinhos sejam
atendidos. Fala que sua casa foi invadida e que as pessoas que invadiram foram
presas, três menores de idade. Mostra sua tristeza diante dessa situação de
criminalidade em Manicoré. Diz que irá repassar o resumo dos convênios e que fará
o pedido para obter respostas às proposições não respondidas. Aparte. Ver.
Junhão. Fala que seu pedido de informação sobre o contrato é para ter
conhecimento para fazer os devidos requerimentos. O orador agradece e encerra
seu pronunciamento. Matérias a serem votadas no Grande Expediente:
Requerimento nº 001/2014-GVK. Requerimento nº 007/2014-GVJ. Indicação nº
003/2014-GVJ. Sobre a enchente, o Presidente diz que informou ao Prefeito sobre o
falecimento da criança, e o mesmo respondeu que estava apenas aguardando os
dados da criança para tomar as devidas providências. Requerimento nº 004/2014GVD. Requerimento nº 005/2014-GVD. Requerimento nº 006/2014-GVD.
Requerimento nº 007/2014-GVD. Indicação nº 009/2014-GVD. Requerimento nº
002/2014 – Nara. Indicação nº 001/2014 – Sabá Medeiros. Todas as proposições
foram aprovadas. ORDEM DO DIA. Apreciação e discussão do Projeto de Decreto
Legislativo nº 001/2014 de 11.03.2014 – Concede Título de Honra ao Mérito
“Governador José Lindoso” à entidade IDAM/Manicoré – de autoria do Ver. Denilto
Silva dos Santos. Votação da matéria: Aprovada por unanimidade. Questão de
Ordem: Ver. Uca Galdino. Parabeniza o Ver. Markson por seu aniversário.
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 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 17
de março de 2014.
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