ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA
1º PERÍODO – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: MANUEL SEBASTIÃO PIMENTEL DE MEDEIROS
Aos 24 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, e Eldamiro das Neves Gomes. 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, Michael David
Pinto Breves, Mário Ruy Lacerda de Freitas Júnior (Junhão) e Eldamiro das Neves
Gomes (Miro Gomes). Com suas falta justificada: Verª Nara Nídia Bentes da Silva. 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 11ª Sessão Ordinária, aprovada sem
adendo, e Ata da 2ª Sessão Solene, aprovada com adendo do Ver. Roberval Neves.
Expedientes: Recebidos e Expedidos. Recebidos: Ofício nº 063/2014 – SEMPS,
da Secretaria Municipal de Promoção Social, encaminhando ofício 001/2014 –
COPESAS. Ofício nº 008/2014 – NESMANI/UEA, do Núcleo de Estudos Superiores
de
Manicoré,
informando sobre curso
de
capacitação.
Ofício nº
81/2014/GAB/SEMSA, da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao
Requerimento nº 003/2014. Telegrama nº 2228/MS/SE/FNS, do Fundo Nacional de
Saúde, informando liberação de recursos financeiros. Carta nº 039/2014 do
IDAM/Manicoré, em resposta a requerimento verbal. Ofício Circular
Externo/MDS/SNAS/DEFNAS/CGEOF/nº4/2014, do Fundo Nacional de Assistência
Social,
informando
transferência
de
recursos.
Ofício
Circular
Externo/MDS/SNAS/DEFNAS/CGEOF/nº6/2014, do Fundo Nacional de Assistência
Social, informando transferência de recursos. Convocação para reunião no CRAS.
Expedidos: Ofício Circ. nº 049/2014 – GP, aos Exmos. Vereadores da CMM,
comunicando formatura dos Atiradores do Tiro de Guerra. Ofício Circular nº
048/2014 – GP, às Associações, Sindicatos, Cooperativas e Colônias,
encaminhando Indicação nº 003/2014-GVRN. Ofício Circular nº 047/2014 – GP, às
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Associações, Sindicatos, Cooperativas e Colônias, encaminhando Requerimento nº
001 e 002 do Sr. José Ivan Onias Teles, solicitando providência. Ofício Circular nº
045/2014 – GP, aos Exmos. Vereadores da CMM, encaminhando Proposta de
Emenda. Ofício nº 088/2014 – GP, ao Exmo. Sr. Jeferson Galvão de Melo,
encaminhando Indicação nº 003/2014-GVRN. Ofício nº 087/2014 – GP, aos Exmo.
Prefeito Lúcio Flávio do Rosário, encaminhando Indicação nº 003/2014-GVRN.
Ofício nº 086/2014 – GP, ao Ilmo. Sr. Manoel do Rosário Paula da Costa –
SEMAPA, encaminhando Indicação nº 003/2014-GVRN. Ofício nº 085/2014 – GP, ao
Ilmo. Sr. Cleudo Brasil Bernardo de Oliveira – IDAM, encaminhando Indicação nº
003/2014-GVRN. Ofício nº 095/2014 – GP, à Ilma. Srª Carolina Matos Carvalho,
encaminhando Indicação nº 002/14-GVRN. Ofício nº 094/2014 – GP, ao Exmo.
Jeferson Galvão de Melo, encaminhando Indicação nº 002/2014-GVRN. Ofício nº
092/2014 – GP, ao Exmo. Sr. Prefeito Lúcio Flávio do Rosário, encaminhando
Indicação nº 002/2014-GVRN. Ofício nº 093/2014 – GP, ao Ilmo. Sr. Joel Farias
Gomes, encaminhando Indicação nº 002/2014-GVRN. Ofício nº 091/2014 – GP, à
Ilma Srª Carolina Matos Carvalho, encaminhando Indicação nº 003/2014-GVRN.
Ofício nº 090/2014 – GP, à Ilma. Laiane Tammy Abati, encaminhando Indicações.
Ofício nº 082/2014 – GP, ao Exmo. Sr. Governador Omar Aziz, encaminhando
Indicação. Ofício nº 096/2014 – GP, ao Exmo. Governador Omar Aziz,
encaminhando informações sobre a enchente. Ofício nº 097/2014 – GP, ao Exma.
Srª Presidente Dilma Rouseff, encaminhando informações sobre a enchente. Ofício
nº 098/2014 – GP, ao Exmo. Sr. Miguel Soudatelli Roussetto, encaminhando
Indicação. Ofício nº 099/2014 – GP, ao Exmo. Sr. Roberto Rocha Guimarães da
Silva, encaminhando informações sobre a enchente. Ofício nº 100/2014 – GP, ao
Ilmo. Sr. Newton Cabral de Azevedo Neto, encaminhando Indicações. Ofício nº
101/2014 – GP, ao Ilmo. Sr. Dídimo Mendes Soares, encaminhando Indicação.
Ofício nº 102/2014 – GP, ao Ilmo. Sr. Paulo Henrique Angelo de Souza,
encaminhando Requerimento. Ofício nº 103/2014 – GP, ao Ilmo. Sr. Joaquim
Ribeiro, encaminhando Requerimento. Ofício nº 104/2014 – GP, ao Ilmo. Sr. Leonel
Feitosa, encaminhando Requerimento. Ofício nº 105/2014 – GP, ao Exmo. Sr.
Prefeito Lúcio Flávio do Rosário, encaminhando Requerimento. 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: Não houve. Vereadores inscritos para o Grande Expediente: Anderson
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Ferreira, Luzinei Delgado, Roberval Neves, Junhão, Miro Gomes, Uca Galdino,
Markson Machado e Sabá Medeiros. GRANDE EXPEDIENTE: Questão de Ordem:
Ver. Junhão. Registra que, na 2ª Sessão Solene, não disse para serem revistos os
vencimentos dos funcionários do IDAM, e sim dos técnicos agrícolas do município
de Manicoré. Matérias entregues à Secretaria: Indicação nº 010/2014-GVD, indica
ao Gerente do SISÁGUA e ao chefe do Executivo Municipal que proceda a
conclusão dos trabalhos de encanação de água iniciados em novembro de 2013 na
Estrada do Areal, bairro do Rosário. Uso da Tribuna: 1º Orador: Ver. Anderson
Ferreira. Já com a palavra, cumprimenta a todos. Apresenta Requerimento nº
04/2014-GAFO, que requer da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do
Estado do Amazonas – ADAF, solicitando que o mesmo encaminhe a Manicoré
Agentes de Fiscalização Agropecuária, para que acompanhe o período da
Campanha de Vacinação de Febre Aftosa do Município de Manicoré. Fala da
importância dessa fiscalização e que os focos de febre aftosa impediram a
exportação de carne no município de Manicoré. Agradece e finaliza. 2º Orador: Ver.
Luzinei Delgado. Já com a palavra, saúda a todos e agradece a Deus por mais um
dia de exercício de sua função. Parabeniza o Ver. Anderson por abordar um assunto
de grande interesse para o município de Manicoré e mostra seu apoio. Discorre da
viagem que fiz com a equipe do executivo e os vereadores Uca e Markson, para
atender os ribeirinhos da parte de baixo na Ação Emergencial. Mostra sua tristeza
diante da situação crítica em que se encontram esses ribeirinhos na região do
Macabal, Atininga e outras localidades onde foi feito o cadastro. Comenta sobre o
alagamento na sede do município decorrente de uma grande chuva. Fala de uma
viagem no domingo, com o executivo municipal, no Rio Manicoré, atendendo os
comunitários em situação de alagamento com distribuição de cestas básicas e
fazendo cadastro emergencial do Estado. Agradece e finaliza. 3º Orador: Ver.
Roberval Neves. Já com a palavra, cumprimenta a todos e agradece a Deus por
mais um dia de exercício de sua função. Fala sobre a viagem com o Ver. Helton e
Ver. Bombom para a parte de cima, visitando as comunidades da Água Azul e
Liberdade. Diz que o Prefeito havia dito que tinham escolas fechadas. E as escolas
não estão abrigando os ribeirinhos, pelo menos não na comunidade de Água Azul.
Constataram que as famílias estão precisando urgentemente de balsas para alocar
os equipamentos de trabalho para não serem invadidos pelas águas. Lamenta as
promessas não cumpridas do Prefeito, relatada pelo produtor. Diz que soube que o
Gerente da SEMAPA orientou que os produtores isolassem os equipamentos e que
deixassem que fossem para o fundo. O orador alega que isso é um crime. Discorre
de grandes reclamações desses ribeirinhos que já procuraram a rádio para reclamar
do prefeito e não puderam fazer suas denúncias. Aparte: Ver. Michael Breves. Diz
que em Nazaré do Retiro e Santa Helena foram doados poucos recursos para serem
divididos com muitas famílias. O orador agradece o aparte e incorpora ao seu
pronunciamento, registra que não está afirmando que veio recurso da defesa civil
porque não tem essa informação, mas diz que fará um requerimento para resgatar
os tratores da comunidade de Liberdade, Monte das Oliveiras e Onças e pedindo
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informação sobre os recursos disponibilizados pela defesa civil. Agradece e encerra.
4º Orador: Ver. Junhão. Já com a palavra, cumprimenta a todos e fala sobre
indicação feita no final de fevereiro para que resolva o problema no bairro de
Manicorezinho na Estrada do Alonso e que até ontem não houve resposta. Discorre
do alagamento de sábado a noite decorrente da chuva. Diz que há pessoas que
estão reclamando e pondo a culpa no Ver. Junhão e na Câmara de Vereadores e
registra seu protesto diante desses falatórios infames. Apresenta Indicação nº
004/2014 – GVJ, que requer da SEMINFRA e do Prefeito Municipal, para que
iniciem, imediatamente, as obras necessárias em obediência às normas ambientais,
para que possa interromper o sofrimento de moradores que tiveram suas casas
inundadas pelas últimas chuvas no bairro de Manicorezinho. Fala que foram à Rua
da Cachaça e diz que não sinalização naquela rua para prevenir acidentes e pede
que sejam tomadas providências, pois aquela é uma área de risco. Comenta sobre a
questão da cheia e diz que a presença do governo municipal deve ser mais efetiva.
Lamenta pelas pessoas que estão perdendo suas máquinas e espera que o Poder
Público esteja ciente que quando as águas baixarem terá muito trabalho a fazer.
Devem-se buscar parcerias para resgatar essas pessoas. Agradece e finaliza. 5º
Orador: Ver. Miro Gomes. Já com a palavra, cumprimenta a todos. Apresenta
Requerimento nº 001/2014 – GVMG, Solicitando do Governador do Estado do
Amazonas, Secretaria de Segurança Pública e Delegacia Geral, uma lancha
equipada para uso da Polícia Militar e Civil. Relata sua viagem a Manaus, e que
esteve na Secretaria de Segurança Pública onde foi instruído para fazer esse
requerimento. Participou do Curso de Prestação de Contas do Poder Legislativo e
Executivo, no Tribunal de Contas. Agradece e finaliza. 6º Orador: Ver. Uca Galdino.
Já com a palavra, saúda a todos. Fala sobre a Revisão da Lei Orgânica e pede que
os Vereadores devolvam suas sugestões para ser encerrado esse assunto. Quanto
à enchente, diz que todos os vereadores foram convidados para acompanhar a Ação
Emergencial a fim de conhecerem o que realmente está acontecendo e para
atuarem de forma unificada e não que cada um vá para um lado. Pede que haja
união para coibirem ações envolvendo políticas partidárias e que seja priorizado que
a ajuda chegue a todos sem distinção. Lembra que ainda não houve o documento
assinado por todos para solicitar ajuda das autoridades superiores. Agradece e
finaliza. 7º Orador: Ver. Markson Machado. Já com a palavra, saúda a todos os
presentes. Relata sobre a viagem para a parte de baixo na Ação Emergencial que
contou com a presença da equipe do Poder Executivo juntamente com os
Vereadores Uca Galdino e Luzinei Delgado. Fala que houve atendimento médico e
outras necessidades que foram atendidas. Comenta sobre a alegria das pessoas por
saberem que não estão abandonadas. Diz que espera que quando começar a época
de verão, muitas dessas situações sejam resolvidas e se põe a disposição da
população nesta causa. Agradece e finaliza. O Presidente convida o Ver. Uca para
coordenar os trabalhos e pede a palavra. 8º Orador: Ver. Sabá Medeiros. Já com
palavra, cumprimenta a todos e agradece a Deus por mais este dia para tratar de
assuntos sobre os últimos fatos. Comenta sobre a enchente do Rio Madeira e a
4

rapidez com que a água invadiu as casas. Com isso, diz que esse é um momento
que todos devem dar as mãos em prol da população atingida nessa catástrofe
ambiental. Fala de pessoas que usam essas situações para fazer política e concorda
com o Vereador Junhão, quando relatou que há pessoas que falam coisas sem o
real conhecimento e lamenta esses fatos, pois sabemos que foram feitas
reivindicações neste Plenário. Aparte: Ver. Junhão. Lembra sobre a votação do
aumento dos vereadores para 13. E fala que jovens falaram que não queriam
quantidade e sim qualidade. Com isso fala que esse ano haverá eleição para
governador, e sugere que os candidatos venham esclarecer e fazer suas propostas
de trabalho. O Orador agradece o aparte e incorpora ao seu pronunciamento, pois
acredita que os problemas devem ser tratados desde o primeiro ano de governo e
não somente durante as campanhas. Apresenta Indicação nº 002/2014 – Sabá
Medeiros, indica à SEMINFRA conserto dos buracos nos Becos Quatro Estações,
Rubinho e Adamário e Rua das Flores. Apresenta, também, Requerimento nº
006/2014-Sabá Medeiros, que requer da Secretaria desta Casa, o reenvio dos
Requerimentos nº 001-2014, ao Bradesco, nº 002-2014, à Caixa econômica Federal,
e nº 004-2014 à SEMSA, todos solicitando informações. Agradece e finaliza.
Matérias a serem votadas no Grande Expediente: Requerimento nº 04/2014GAFO. Requerimento nº 001/2014 – GVMG. O Ver. Roberval alerta sobre a
modalidade das proposituras. Indicação nº 010/2014-GVD. Indicação nº 004/2014 –
GVJ. Indicação nº 002/2014 – Sabá Medeiros. Requerimento nº 006/2014-Sabá
Medeiros. Todas as proposições foram aprovadas. ORDEM DO DIA. Não houve. O
Presidente informa sobre o curso que ocorrerá na UEA sobre a prestação de contas,
nos dias 24 a 28 de março de 2014. Vereadores inscritos para as considerações
finais: Junhão, Kdé, Roberval, Anderson e Uca. O Ver. Junhão retira sua inscrição.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ver. Kdé. Já com a palavra, fala sobre a cheia e diz
que está muito preocupado. Fala que esteve no Atininga e diz que nunca tinha visto
as localidades de terra firme ir para o fundo. Com isso, acredita que deve se ter
assistência do governo na locomoção das famílias que estão saindo de suas casas.
Comenta também sobre os tratores, e fala que a prefeitura já devia ter tomado
providências há muito tempo e lamenta essa situação. Fala que isso é um
desrespeito à Lei Orgânica, tece comentários e encerra. Ver. Roberval Neves.
Completa suas palavras da tribuna a respeito dos ribeirinhos. Acrescenta que a
única pessoa que vê fazendo política nessa situação é o Prefeito e diz que não pode
ser um Vereador omisso e sim ativo. Pois, ao contrário dele, o executivo divulga
suas atividades na rádio, internet e televisão. Parabeniza Prefeitos que não fizeram
o Carnaval com o intuito de usar o dinheiro público para ajudar os ribeirinhos
atingidos pela enchente. Fala que não tem informação a respeito dos convênios.
Fala que Estado de Calamidade não é apenas após a morte de alguém. Quanto ao
Governo Federal, diz que a Dilma já foi ao Acre e Rondônia, e já tomou providências
e no Amazonas não foi tomada nenhuma medida e mostra sua preocupação com a
falta de ação tanto do governo federal como estadual e municipal. Fala que a região
do Atininga e outras áreas de terra firme já foram constatadas que foram afetadas.
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Fala da sua luta para melhorar o município. Ver. Anderson. Fala que foi convidado
pelos Vereadores para acompanhar e fiscalizar a situação da enchente e parabeniza
os vereadores que já fizeram isso. Fala sobre a situação também no Distrito de
Matupi e diz que deve haver a atuação da força aérea. Ver. Uca. Fala sobre o curso
de prestação de contas. Pede que sejam informados e convidados os gestores das
escolas e presidentes das APMCs. Mostra sua tristeza quanto às diferenças do Ver.
Roberval com Prefeito. Sobre a solenidade do IDAM, fala que foi discutido sobre o
Decreto de Calamidade Pública que deve ser aprovado pela Defesa Civil. Fala da
rapidez com que a enchente atingiu nossa região nesse ano, tece comentários e
encerra. Questão de Ordem: Ver. Markson informa que perguntaram ao Prefeito
sobre o Decreto de Calamidade, e ele respondeu que devem ser seguidas as
normativas da Defesa Civil. Questão de Ordem: Ver. Junhão. Fala que existem
desastres de vários níveis, onde o quarto nível não é superável sem a ajuda externa.
Com isso diz que não sabe o motivo pelo qual está se protelando esse Decreto. O
Presidente comenta que não haverá recursos para resolver todo o problema. Fala ao
Ver. Roberval Neves que se o Prefeito estiver no período de férias é de seu direito
viajar. No entanto, o presidente diz que desconhece que o Prefeito estava viajando
de férias e sim em Manaus reivindicando recursos para o município. Sobre a
questão dos convênios, diz que já foram lidos e encaminhados a todos os
Vereadores e está disponível na Secretaria para todos.
O Presidente lê
Comunicado sobre o Conselho Municipal Antidrogas. Questão de Ordem: Roberval
Neves. Pergunta se o projeto de Lei veio com o Regime de Urgência, pois foi
acordado assim. O Presidente coloca em regime de urgência e será votado na
sessão seguinte. 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 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 24 de março de 2014.
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