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ATA DA 70ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 21 (vinte e um) dia do mês de Novembro de 2016 (dois mil e dezesseis), 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 08h00, o Sr. 2º Secretario: Denilto Silva dos Santos fez a
chamada dos Senhores Vereadores, estando presente apenas o Vereador: Manuel
Sebastião Pimentel de Medeiros Ás 08:15 foi feita a 2ª chamada dos Senhores
vereadores, presentes, o Exmo. Sr. Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves,1º
vice presidente: Anderson Ferreira de Oliveira, 2º Vice presidente: Michel Davi Pinto
Breves, 1º Secretario: Helton Rodrigues Paes, 2º Secretario: Denilto Silva dos
Santos e demais Vereadores: Emir Pedraça de França, Edson Minoro Tsugawa, ,
Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, Markson Machado Barbosa, Luzinei dos
Santos Delgado e Zulândio Evaristo da Cunha Galdino. Com suas faltas
justificadas: Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior e Wellington Yuri Lelo Reis. A
seguir o senhor presidente, invocando o nome de Deus registra o 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: Leitura da ata da sessão 67ª que foi aprovada com adendo do ver.
Roberval Neves. Expediente: Recebidos e expedidos: Não houve. Pauta da
Ordem do Dia: Não houve. Matérias entregue a secretaria: Não houve. Grande
Expediente: Foi inscrito apenas o vereador: Luzinei Delgado; Uso da palavra:
Questão de ordem Ver. Uca Galdino justifica a falta do Ver. Yuri Reis. 1º Orador:
Luzinei dos Santos Delgado cumprimenta o Sr. presidente colegas vereadores e
todo público presente; agradece a Deus por mais uma oportunidade de poder
exercer seu trabalho; Relata mais um fato lamentável por parte da saúde de
Manicoré, que um paciente da parte de cima veio para o Hospital, que estava picado
de cobra, mas infelizmente não tinha o soro para aplicar na pessoa, que sofreu o
acidente, lamenta muito o descaso da saúde em nosso Município, solicita do gerente
para que possa tomar providencia, pedindo esse soro para que outras pessoas não
possa sofrer com esse descaso; Em aparte Ver. Emir França cumprimenta a todos,
diz que na sexta feira também presenciou o que aconteceu com um rapaz de 11
anos, do Repartimento também picado de cobra, e falou com o pai do rapaz, que lhe
falou, que por pouco não perdeu o filho, diz que a distância é grande e quando
chega aqui não tem como resolver, mas tomou o soro e já estava se recuperando;
Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento, diz que isso assusta
agente devido a distância que o ocorre esses problemas, diz que esse produto não
tem nas farmácias e não tendo no Hospital a pessoa fica correndo risco de vida,
espera que esse soro possa chegar ao Hospital para resolver esses problemas; Fala
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a respeito da indicação que fez sobre tapa buracos na Rua Maria Bom fim, que foi
solucionado o problema, outra situação é na parte da Praça da Bandeira, que esta
ficando muito feia, devido os caminhões passarem por ali e esta acabando com as
ruas; pede que a empresa possa sanar com esse prejuízo; Apresenta Requerimento
nº 007/2016 de sua autoria; Assunto: Requer deste Poder Executivo Municipal, que
convide os acadêmicos do curso Técnico do Meio Ambiente, para fazer uma breve
apresentação dos trabalhos realizados no Município de Manicoré, e passa a fazer
suas justificativas; Em aparte Ver. Sabá Medeiros cumprimenta a todos, diz que
sobre o medicamento do Hospital fica muito triste por não ter, pois sabemos da
situação que acontece muito em Manicoré, com animais peçonhentos, diz que é a
primeira vez que ouve dizer, que não tem o soro, mas talvez seja a falta da remessa
em Manicoré, acredita que isso possa ser resolvido, diz que fica triste pela situação
que o Brasil esta passando, e saber que 439 agências do Banco do Brasil serão
fechadas, diz que fica muito preocupado com isso; Em relação ao curso técnico de
Meio Ambiente, diz que concorda plenamente, até por que participou da palestra e
viu o interesse e os problemas que esta acontecendo em todo Brasil, a questão dos
resíduos sólidos é uma realidade, não apenas em Manicoré, mas em Novo
Aripuanã, Borba, Manacapuru, São Paulo e Rio de Janeiro, espera que com ajuda
possa amenizar essa situação de lixo, para que possamos ter um ambiente melhor;
Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; diz que isso são questão
que tem, que ser citada por que depois a culpa vai ser do Vereador, era o que tinha
para o momento, agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande
Expediente: Requerimento nº 007/2016 de autoria do Ver. Luzinei Delgado. Ordem
do Dia. Não houve. Considerações Finais: Foi inscrito apenas o Ver. Sabá
Medeiros, já com a palavra cumprimenta a todos, faz um questionamento sobre a
questão do pagamento das pessoas que saíram da Câmara Municipal, que no mês
passado foi pago o décimo terceiro, mas ficou faltando, férias e um terço de férias
para pagar, diz que se não foi pago, acredita que o presidente possa ter feito a
consulta ao Ministério do Trabalho; Pede que se não foi pago, que seja pago, por
que todos os anos elas são pagas; Roberval Neves diz que seguimos a orientação
do nosso setor jurídico, que pedimos a ele que verificasse essa outra situação
que vossa excelência falou, inclusive em uma sessão anterior, diz que esta
analisando isso, e se ele disser que temos que pagar apenas isso vamos pagar
apenas isso, mas se for possível pagar vamos pagar aquilo que lhe é de direito. Não
havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente da Mesa Diretora da Câmara, deu
por encerrado a presente sessão e convidou os senhores vereadores para a próxima
Sessão Ordinária no horário regimental. Eu Helton Rodrigues Paes, 1º Secretário da
Mesa Diretora lavrei a presente Ata. Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Manicoré, Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares Duarte, em 21 de Novembro de
2016.
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