ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA
1º PERÍODO – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: MANUEL SEBASTIÃO PIMENTEL DE MEDEIROS
Aos 30 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 1º Secretário: Markson
Machado Barbosa. 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 VicePresidente: Zulândio Evaristo da Cunha Galdino (Uca Galdino), 2º VicePresidente: Roberval Edgar Medeiros Neves, 1º Secretário: Markson Machado
Barbosa, 2º Secretário: Luzinei dos Santos Delgado e demais Vereadores: Denilto
Silva dos Santos (Bombom), 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: Anderson Ferreira de Oliveira (Burrim), Emir
Pedraça de França (Kdé) e 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 e explica que esta Sessão é referente à
Sessão Ordinária do dia 22 do corrente mês e ano. PEQUENO EXPEDIENTE: A Ata
da 21ª Sessão será lida na próxima Sessão. Expedientes: Recebidos e
Expedidos. Recebidos: Ofício nº 011/2014 – SEMAPA, da Secretaria de Produção,
encaminhando resumo final dos danos e perdas de produção do setor primário. Nota
Técnica da Diretoria do IDAM/Manaus. Ofício nº 047/2014-SEMAD, da Secretaria de
Administração, encaminhando Lei nº 840/2014. Ofício da Agência do
Bradesco/Manicoré, em atenção ao Ofício nº 027/2014 – GP-CMM. Expedidos: Não
houve. 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). Projeto de Lei nº 015/2014, de 24 de abril de 2014 – que
autoriza o Poder Executivo a doar um lote de terras, localizado na Estrada José
Cleto de Oliveira para a Secretaria de Estado e Qualidade de Ensino – SEDUC/AM,
onde será construído o Centro de educação de Tempo Integral - CETI. Matéria para
pauta da Ordem do Dia: Não houve. Vereadores inscritos para o Grande
Expediente: Roberval Neves, Bombom e Uca Galdino. GRANDE EXPEDIENTE:
Matérias entregues à Secretaria: Não houve. Uso da Tribuna: 1º Orador: Ver.
Roberval Neves. Já com a palavra, cumprimenta a todos. Diz que o Governo
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Municipal e seus aliados dizem que há pessoas querendo se promover politicamente
em cima da crise enchente que a população ribeirinha está sofrendo, no entanto fala
que quem realmente está se promovendo a custa do sofrimento da população é o
Prefeito, pois, o mesmo fica postando fotos de suas ações em redes sociais. Fala
que quando a Verª Nara Nídia diz que não tem Deputado, não é verdade, pois ela
tem sim deputado, que será o que o Governo Municipal apoiar. Aparte. Verª Nara
Nídia. Fala que não tem Deputado, e que o orador deve tratar de assuntos de
importância para toda a sociedade e não questões pessoais. O Orador diz que é
importante que o mérito seja dado a quem realmente fez a ação, tendo como
exemplo os flutuantes que os comunitários tiraram as toras de madeira. Apresenta
Indicação nº 010/2014 – GVRN, que indica ao Exmo. Prefeito Lúcio Flávio do
Rosário, ao Exmo. Sr. Joaquim Ribeiro – (SEMPS) e ao Instituto de
Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (IDAM),
realizar o Cadastro Socioeconômico e Cadastro Agrícola dos Produtores Rurais da
Comunidade Monte Santo, da Associação de São João e Ponta Grossa, entre
outras, para serem atendidas pelos benefícios assistenciais e programas de fomento
do poder público. Apresenta também, Indicação nº 011/2014 – GVRN, que indica ao
Exmo. Governador José Melo e aos Exmos. Srs. Deputados Estaduais, na pessoa
do Exmo. Sr. Josué Cláudio de Souza Neto – DD. Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado (ALE), a aprovação do Projeto de Lei que Anistia e Cria
Crédito Especial aos Produtores Rurais atingidos pela enchente, com anistia para
produtores adimplentes e inadimplentes e financiamentos para todos os produtores,
cadastrados ou não, que comprovadamente perderam suas culturas agrícolas. Fala
sobre os direitos dos produtores rurais. Sobre a segurança, diz que recebeu
denúncias de pessoas que tiveram parentes presos e que houve excessos da
polícia, com agressões físicas, tortura e falsas acusações de roubo. Agradece e
finaliza. 2º Orador: Ver. Bombom. Já com a palavra, cumprimenta a todos.
Apresenta Indicação nº 015/2014-GVB, que indica à Secretaria de Infraestrutura que
faça o serviço de terraplanagem na Rua das Flores. Agradece ao Secretário da
SEMINFRA pelo atendimento de outras proposituras feitas. Faz Requerimento nº
010/2014-GVB, pedindo ao Chefe do Poder executivo Municipal que efetue o
pagamento dos proventos dos professores municipais, com devido reajuste,
conforme prevê a Lei de Plano, Cargos e Salários do Magistério Público Municipal.
Tece comentários sobre o cadastramento das famílias atingidas pela enchente,
sobre o decreto de calamidade pública, convênios e anistia, e outros assuntos em
discussão. Agradece e finaliza. 3º Orador: Ver. Uca Galdino. Já com a palavra,
cumprimenta a todos. Apresenta Requerimento nº 002/2014 – Ver. Uca Galdino,
pedido de informações ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte –
DNIT, sobre a situação do ramal que liga a Comunidade de Democracia à BR-319,
junto à Instituição (se existe algum processo para a recuperação e reativação do
mesmo). Parabeniza a iniciativa do IDAM e da SEMAPA pela preocupação em trazer
informações para passar à população e pelas ações que estão previstas e
planejadas para suprir a necessidade dos produtores rurais. Diz que não devem ser
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omissos diante da pouca atuação dos Deputados nas ações de apoio aos ribeirinhos
e produtores. Pede que seja usado o bom senso, e que as questões pessoais não
sejam tratadas neste Plenário, e sim questões que sejam pertinentes à população
manicoreense. Reforça o pedido para que seja feito o documento para fazer uma
emenda ao Projeto. Agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande
Expediente: Requerimento nº 002/2014-GVUG. Aprovado com adendos dos
Vereadores Junhão e Roberval Neves. Indicação nº 010 e 011/2014-GVRN.
Requerimento nº 010/2014-GVB. Indicação nº 015/2014-GVB. Todas as proposições
foram aprovadas. ORDEM DO DIA. Não houve. Vereadores inscritos para as
considerações finais: Luzinei Delgado, Roberval Neves, Miro Gomes, Nara Nídia e
Uca Galdino. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ver. Luzinei Delgado. Com relação ao
carnaval, pois o Ver. Roberval não concedeu o aparte, diz que o Prefeito de Humaitá
suspendeu o Carnaval porque a enchente já tinha atingido toda a frente da cidade,
ao contrário de Manicoré. Ver. Roberval Neves. Relata sobre viagem que fez a
Novo Aripuanã. Pede desculpas ao Ver. Luzinei por não ter concedido o aparte. Fala
que não afirmou em momento algum que o Prefeito Lúcio estaria de férias. Diz que
falou apenas que ouviu comentários e solicitou informações concretas. Comenta
sobre a situação das pessoas não cadastradas. Ver. Miro Gomes. Diz que concorda
que a situação do policiamento em Manicoré está precária. Mas espera que tenha o
aumento do efetivo da Polícia Militar e Civil. Sobre a acusação de abuso de
autoridade, fala que em todos os órgãos há pessoas mal intencionadas. Comenta
sobre a implantação da Ronda no Bairro. Ver. Nara Nídia. Diz ao Ver. Bombom que
o mesmo tem razão em requerer o pagamento do reajuste salarial, e compromete-se
em ir até o Prefeito reivindicar esse direito adquirido em Lei aprovado nesta Casa.
Ver. Uca Galdino. Diz que o bom senso deve estar acima de tudo, e que o que ele
alegou sobre o Ver. Roberval Neves é verdade. Pede que tudo que for falado tenha
comprovação e seja de forma concreta. O Presidente fala que quando é dito que a
Prefeitura não gasta com as ações emergenciais, não é verdade, pois sabe o que
está sendo realizado pela Prefeitura. Apresenta Convocação do COMAD. O
Presidente sugere que seja votada a representação da Câmara no Conselho.
Candidatos: Miro Gomes, Roberval Neves e Nara Nídia. Resultado da Votação:
Titular Verª Nara e Suplente Ver. Roberval Neves. 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 30
de abril de 2014.
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