ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA
1º PERÍODO – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: MANUEL SEBASTIÃO PIMENTEL DE MEDEIROS
Aos 25 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 Vice-Presidente: Zulândio
Evaristo da Cunha Galdino 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 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: 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: Ver. Anderson Ferreira de Oliveira (Burrim) e 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 12ª Sessão Ordinária,
aprovada com adendo do Ver. Luzinei Delgado. Expedientes: Recebidos e
Expedidos. Recebidos: Ofício nº 0637/2014/CR, do Tribunal de Justiça do Estado
do Amazonas, encaminhando Decisão referente ao Processo nº 990238.2013.8.04.0000/Manaus(AM). Telegrama nº 179/MS/SE/FNS, do Fundo Nacional
de Saúde, informando liberação de recursos financeiros. Justificativa de faltas do
Ver. Anderson Ferreira de Oliveira. Expedidos: Ofício nº 081/2014 – GP, ao Ilmo.
Sr. Cleudo Brasil Bernardo de Oliveira – IDAM/Manicoré, encaminhando Decreto
Legislativo nº 001/2014. Ofício nº 089/2014 – GP, ao Exmo. Sr. Marcelo Martins de
Salles – Promotor de Justiça da Comarca de Manicoré, encaminhando Indicações.
Ofício nº 107/2014 – GP, ao Ilmo. Sr. Bartolomeu Campos Barbosa, encaminhando
Requerimento. O presidente registra a presença do irmão Antonio do Centro
Salesiano. 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
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).
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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 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). O presidente informa que todos os projetos
que já ultrapassaram o prazo serão incluídos na pauta da próxima sessão, exceto
Projeto de Lei nº 004/2014 – Dispõe sobre a nomenclatura do Ginásio Poliesportivo
da Comunidade de Nazaré – Distrito de Capanãzinho. Vereadores inscritos para o
Grande Expediente: Bombom, Michael Breves, Luzinei Delgado, Junhão, Roberval
Neves, Helton Paes, Uca Galdino, Markson Machado e Sabá Medeiros. GRANDE
EXPEDIENTE: Matérias entregues à Secretaria: Não houve. Uso da Tribuna: 1º
Orador: Ver. Bombom. Já com a palavra cumprimenta a todos e apresenta
Requerimento nº 011/2014-GVD, que requer da Secretária Municipal de Educação,
que informe ao Poder Legislativo, os nomes e locais das Escolas Municipais
inseridas no Programa do Governo Federal – PAR. Apresenta, também, o
Requerimento nº 010/2014-GVD, que requer do administrador do Porto de Manicoré
Waldomiro Gomes, que informe ao Poder Legislativo a respeito do problema de
tráfego no referido porto, pois estão coibindo a passagem de certas pessoas e
veículos naquele local. Indicação nº 011/2014-GVD, indica ao Secretário Municipal
de Promoção Social e Defesa Civil do Município, que faça a doação de uma dúzia
de madeira à família do Sr. Capucho, morador da Comunidade de Cumaru. Lamenta
o fato das pessoas acreditarem que a culpa é dos Vereadores. Pois afirma que o
Poder Legislativo está atuando de forma muito produtiva. Mostra seu
posicionamento firme diante dos problemas que chegam a esta Casa. Agradece e
finaliza. 2º Orador: Ver. Michael Breves. Já com a palavra, cumprimenta a todos.
Agradece e parabeniza o diretor do Hospital, o Sr. Isaque Dantas e a enfermeira
Zilda. Pois, informa que na noite passada solicitou atendimento para uma criança e
foi muito bem atendido por esses servidores. Comenta sobre o sofrimento que a
população está passando. Comunica que hoje estará fazendo uma viagem com o
Ver. Luzinei para a comunidade de Liberdade. Tece comentários e encerra seu
pronunciamento. 3º Orador: Ver. Luzinei Delgado. Já com a palavra, cumprimenta
a todos. Apresenta Requerimento nº 004/2014, de sua autoria, que solicita
informações da Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia da Assembleia
Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM), e cópia do relatório após conclusão
dos trabalhos. Comenta sobre a viagem que fará com o Ver. Michael para trabalhar
na busca de informações sobre a real situação dos ribeirinhos daquela localidade a
fim de requerer soluções. Agradece e finaliza. 4º Orador: Ver. Junhão. Já com a
palavra, cumprimenta a todos. Pede ao Presidente que verifique o telhado do prédio
da Câmara que está com defeito. Apresenta Requerimento nº 008/2014-GVJ, Moção
de Parabenização a toda Juventude Manicoreense e, especialmente, aos inseridos
nos projetos do Centro Juvenil Salesiano, pelo Dia Mundial da Juventude (30 de
março). Lembra que na sessão anterior falou sobre a Rua da Cachaça, e com isso,
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apresenta Indicação nº 005/2014-GVJ, indica ao Prefeito Municipal para que
proceda, em caráter de urgência, a sinalização de áreas de risco nas vias que fazem
limites com o Rio Madeira. Aparte. Ver. Luzinei Delgado. Contribui dizendo que
visitou o local e viu que a situação está realmente crítica, com muito risco de
acidentes, assim concordando com o orador. O orador justifica sua propositura.
Parabeniza os Vereadores Roberval, Helton e Bombom pela ação que fizeram na
viagem à região de Água azul, Onças e Liberdade. Agradece e finaliza. 5º Orador:
Ver. Roberval Neves. Já com a palavra, cumprimenta a todos. Apresenta Indicação
nº 004/2014-GVRN, que indica ao Prefeito Municipal e ao Ilmo. Sr. Joel Ferreira –
Coordenador Municipal de Defesa Civil, de forma urgente, atender os agricultores
das comunidades São José, São Miguel, Liberdade, Monte das Oliveiras, Santa Ana
e São Sebastião (do Paraná de Onças), por meio de balsa, efetuando a retirada das
suas máquinas e equipamentos das áreas alagadas, onde se encontram.
Requerimento nº 005/2014-GVRN, que requer do Exmo. Prefeito Lúcio Flávio do
Rosário e do Ilmo. Sr. Joel Ferreira – Coordenador Municipal de Defesa Civil,
informação documental, se o Executivo Municipal recebeu recursos financeiros e/ou
materiais dos Governos Estadual e/ou Federal, destinados aos ribeirinhos afetados
pela enchente em Manicoré. Comenta sobre a área de barranco da cidade de
Manicoré, fazendo referência à Indicação nº 005/2014-GVJ do Ver. Junhão, e diz
que toda essa área é de risco. Relata matéria do Valter Filho que mostrou barrancos
que deslizaram levando casas e bens das pessoas. E diz que não houve ajuda
nenhuma do Prefeito. Cita o Programa Minha Casa, Minha Vida que não está
atendendo à população devidamente. Fala que isso foi propaganda enganosa do
Prefeito. Discorre sobre o mau pagamento dos funcionários de saúde, que tiveram
seus salários atrasados até cinco meses. E que a Prefeitura pagou um mês e deu a
conta de cerca de 15 pessoas. Diz que ligou para a Vara do Trabalho de Humaitá
para que esses servidores recebam seus direitos. Agradece e finaliza. 6º Orador:
Ver. Helton Paes. Já com a palavra, cumprimenta a todos e comenta sobre a
viagem à Comunidade de Liberdade, juntamente com o Ver. Roberval e Ver. Denilto.
O orador diz que não acredita que haja necessidade de visita a essa comunidade
que já foi visitada, e que talvez o Ver. Luzinei não deva ter acreditado nos relatos
dos Vereadores que já estiveram lá. Aparte. Ver. Luzinei. Fala que a viagem que
fará tem o intuito de contribuir na tomada de providências para a comunidade. O
orador apresenta Requerimento nº 003/2014-GVH, que requer do Chefe da Defesa
Civil, atualmente atuando em Manicoré, que preste informação sobre o
cadastramento dos povos indígenas atingidos pela enchente do Rio Madeira.
Requerimento nº 002/2014-GVH, que requer da Secretaria de Municipal de
Promoção Social – SEMPS, especial atenção, no sentido de efetuar o
cadastramento dos Srs. Joesio Prado da Silva e Pedro Souza da Fonseca, no
Programa habitacional “Morar Melhor”, na forma prevista na Lei Municipal nº 806 de
01/04/2013. Comenta que a Câmara aprovou dispositivo legal que não está sendo
efetivado pela SEMPS. Agradece e finaliza. 7º Orador: Ver. Uca Galdino. Já com a
palavra, cumprimenta a todos os presentes. Relata o Parecer favorável ao Projeto
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de Lei nº 011/2014. Parabeniza os Vereadores ao trazerem suas reivindicações que
foram constatadas nas viagens realizadas pelos mesmos. Registra o empenho da
equipe da Ação Emergencial no Interior, fala que nenhum cidadão dessa equipe está
levando este trabalho para o lado político e que nenhum material está sendo
desviado. Pede que os pares contribuam repassando os problemas à Defesa Civil,
das pessoas que não foram contempladas. Aparte. Ver. Junhão. Diz que a Defesa
Civil deve vir a este Plenário para esclarecer os assuntos. O Orador agradece e
incorpora ao seu pronunciamento. Faz Requerimento Verbal, juntamente com o Ver.
Junhão, pedindo a presença do coordenador e o representante da Defesa Civil do
Estado. Comunica que recebeu um comunicado que a Prefeitura Municipal, que
recebeu no dia 20 de março, material de ajuda humanitária da Defesa Civil do
Estado e cita os materiais recebidos. Aparte. Ver. Kdé. Sugere que as equipes
sejam divididas para ir ao mesmo tempo para a área de baixo e de cima, a fim de
não demorar o atendimento. O orador agradece o aparte e finaliza. 8º Orador: Ver.
Markson Machado. Já com a palavra cumprimenta a todos. Apresenta Indicação nº
001/2014-MMB, que indica ao Executivo Municipal, à Secretaria de Promoção
Social, através do Setor de Cadastro Único e Bolsa Família, beneficiários do
Programa Federal Bolsa Família da Zona Rural, afetados pela enchente. Indicação
nº 002/2014-MMB, que indica ao Executivo Municipal, a reestruturação do Setor do
Cadastro Único e do Programa Federal Bolsa Família, com local mais acessível aos
usuários, aquisição e melhoria nos equipamentos de informática, internet, materiais
de expedientes e recursos humanos, para melhor atender às famílias da sede e
zona rural do nosso município, beneficiários dos Programas Sociais. Comenta sobre
a viagem com a equipe do executivo, e fala do comprometimento das pessoas que
compõem a equipe da ação emergencial, e que os mesmos atuam de forma
solidária. Diz que está havendo reuniões com o executivo a fim de discutir
estratégias e ações para beneficiar a população, principalmente os afetados pela
enchente. Agradece e finaliza. O Presidente convida o Ver. Uca Galdino para
coordenar os trabalhos e pede a palavra. 9º Orador: Ver. Sabá Medeiros. Já com a
palavra, cumprimenta a todos. Apresenta Requerimento nº 007/2014-Sabá
Medeiros, que requer informações, do ano 1980 até os dias atuais, sobre cotas
máximas das enchentes anuais, cotas mínimas das secas, temperatura médias
anuais e pluviosidades médias anuais. Indicação nº 003/2014-Sabá Medeiros, indica
à Secretaria Municipal de Educação – SEMED, transporte escolar para as crianças
da Estrada do Inajá e do Atininga. Também comenta sobre a enchente, devido à
amplitude do problema. Fala que procurou obter informações sobre as principais
indagações feitas nas últimas sessões quanto à tomada de providência pelos órgãos
competentes. Com isso, apresenta relatório fotográfico enviado pela Defesa Civil e
Poder Executivo; Declaração Municipal de Atuação Emergencial; Descrição das
áreas afetadas; Instrução Normativa nº 01, de 24/08/2012; e inúmeras informações
pertinentes. Aparte. Ver. Junhão. Fala que esses dados ainda deixam dúvidas se
qual administração municipal está errada, pois não concorda com a forma tardia que
o Prefeito de Manicoré está atuando, diferente do Prefeito de Humaitá. O orador
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agradece o aparte e incorpora ao seu pronunciamento e fala que o comandante da
Defesa Civil disse que não cabia ainda o Decreto de Calamidade Pública. Aparte.
Ver. Denilto. Fala que se nesse ano político está dessa forma, que dirá no primeiro
ano e após a eleição, caso haja uma cheia desse nível novamente. O orador espera
que a defesa civil do Estado venha a Manicoré para que seja decretada calamidade
pública para ajudar os ribeirinhos. Tece comentários e encerra seu pronunciamento.
Matérias a serem votadas no Grande Expediente: Requerimento nº 010/2014GVD. Requerimento nº 011/2014-GVD. Indicação nº 011/2014-GVD. Requerimento
nº 004/2014-Luzinei Delgado. Requerimento nº 008/2014-GVJ. Indicação nº
005/2014-GVJ. Indicação nº 004/2014-GVRN. O Ver. Bombom e Ver. Helton pedem
para assinar a referida Indicação. Requerimento nº 005/2014-GVRN. Requerimento
nº 002/2014-GVH. Requerimento nº 003/2014-GVH. Indicação nº 001/2014-MMB.
Indicação nº 002/2014-MMB. Indicação nº 003/2014-Sabá Medeiros. Requerimento
nº 007/2014-Sabá Medeiros. Todas as proposições foram aprovadas. ORDEM DO
DIA. Apreciação e discussão do 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). Votação da matéria:
aprovada por unanimidade. Pedido de Regime de Urgência do Projeto de Lei que
institui o Conselho Municipal Antidrogas. Ver. Junhão apresenta emenda ao Projeto.
Votação do Pedido: Aprovado por unanimidade. Vereadores inscritos para as
considerações finais: Roberval, Luzinei, Kdé, Bombom, Markson, Uca e Miro.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ver. Roberval Neves. Comenta sobre o Porto, que
teve informação que há um Regimento Interno do Porto o qual não condiz com a
realidade de Manicoré. Fala que não citou que o Prefeito esteve em Fortaleza, disse
apenas que ouviu comentários de que o Prefeito estava de férias enquanto os
ribeirinhos estavam sofrendo com a grande cheia e tendo que sair de suas casas.
Diz que foram outros vereadores que citaram o nome da cidade. Fala que, em
nenhum momento sequer disse que há funcionário desviando material a serem
distribuídos aos ribeirinhos, apenas estão reivindicando atendimento, e espera que
não haja desvio. Pois o papel do vereador é fiscalizar, já que a Rádio é comandada
pelo Prefeito e não pode ser usada para transmitir as reivindicações da população.
Ver. Luzinei Delgado. Diz que o Poder legislativo deve ajudar as ações do
executivo através de informações, cobrando melhorias e realizando fiscalização.
Ver. Kdé. Fala sobre a balsa, sobre a qual fez Requerimento no ano passado e não
foi respondido, desrespeitando o dispositivo legal que impõe prazo para o Prefeito
responder as proposições. Sobre o Secretário Joaquim Ribeiro, diz que a dona
Nazaré foi à Secretaria e o Secretário está brigando com ela e não está prestando
atendimento que lhe cabe e pede que o problema da senhora seja resolvido. Lembra
que a Verª Nara disse que a cesta básica distribuída tinha o valor de R$80,00, que
não é verdade, pois avaliou a cesta e o seu valor é inferior ao relatado por ela. O
Presidente diz que foi procurado pela srª Nazaré e a mesma fala de forma alterada,
e foi informado que o Secretário já autorizou o aluguel da Casa, mas ela não quer
alugar e sim construir uma casa. Ver. Bombom. Agradece suas proposituras
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aprovadas. Diz que nas discussões sobre a enchente está havendo dois lados
divergindo um com o outro. Pois são pontuados os problemas detectados e está
tendo uma “defesa” do Prefeito. Com isso, diz que não deve haver esse tipo de
discussão e sim cobranças para atender a população atingida pela enchente. Fala
que o governo do Estado tem que ter responsabilidade, pois não estão atendendo o
município nessa situação calamitosa. Ver. Markson. Agradece a aprovação de suas
proposições. Fala que constatou que as famílias ficam sim felizes pelo atendimento
do executivo e que ele vai nessas ações com o intuito de colaborar, fiscalizar e dar
suas sugestões para melhorar o atendimento e não apenas acompanhar a equipe.
Fala que ele mesmo constatou o que está sendo feito pelo executivo. E convida os
vereadores para na quarta-feira participar de uma nova ação. Ver. Uca. Para
questão de informação, fala que a administração do Porto passará para poder
executivo. Sobre os cadastros, diz que já foram feitos vários cadastros e que foram
religiosamente cumpridos com os benefícios. Diz que Lei Orgânica dispõe sobre as
férias do Prefeito, com isso, fala que a parte pessoal está sendo invadida sem
necessidade, pois não está sendo cometida nenhuma infração à Lei. Diz que quando
foi falado que não foi desviado nenhum material das cestas, foi apenas para
parabenizar a integridade das pessoas que estão lidando com esse recurso. Ver.
Miro Gomes. Sobre a discussão estabelecida, diz que é muito fácil falar o que não
está sendo feito, esquecendo os trabalhos que estão sendo realizados. Com isso,
diz que as águas entraram nas casas das pessoas com grande rapidez, o que
surpreendeu a todos. Espera que a ajuda chegue em maior proporção para atender
essa população o mais rápido possível. E convida a todos para participar da Ação
Emergencial dessa semana. 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 25 de março de 2014.
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