Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 02 dias do mês de Março de dois mil e quinze. 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. 1º Secretário: Helton Rodrigues Paes, fez a
chamada dos Vereadores, apenas estando presentes até o momento, os Vereadores Markson
Machado Barbosa, Mário Ruy Lacerda de Freitas Júnior (Junhão) e Manuel Sebastião Pimentel
de Medeiros. As 08:15 foi feita a 2ª chamada dos senhores Vereadores, 1º Secretário: Helton
Rodrigues Paes, 2º Secretário: Denilto Silva dos Santos e demais Vereadores: O Sr. presidente:
Roberval Edgar Medeiros Neves, Emir Pedraça de França (Kdé), Eldamiro das Neves Gomes
(Miro Gomes), Mário Ruy Lacerda de Freitas Júnior (Junhão), Markson Machado Barbosa,
Zulândio Evaristo da Cunha Galdino, Nara Nídia Bentes da Silva, Luzinei dos Santos Delgado e
Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros. Com sua falta justificada: 1º Vice Presidente
Anderson Ferreira de Oliveira (Burrim) e o 2º Vice Presidente Ver. Michel David Pinto Breves. A
seguir o senhor presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves, 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: não houve leitura da ata da sessão anterior. Expedientes: Recebidos e Expedidos.
Recebidos. Of. Nº 001/2015 – CFO, OF. - convite Nº 001/2015 – ECP – TCE/AM, Of. Nº 002/2015
– IDEAS, Of. Nº 003/2015 da Eletrobrás, of. Nº 015/2015 – SEMAPA, Of. Cir. Nº 017/2015 –
CEUC, Carta nº 020/2015/IDAM, Of. Cir. Nº 021/2015/FECTAM, Of. Nº 028/2015 - GP, Of. Nº
038/2015 - GP, Of. Nº 042/2015, GP, Convite do - COMAD, Comunicado – GP, Solicitação de
cadastramento de agente responsável no – SIC. Expedidos. Of. Cir. Nº 009/2015/GP, Decreto
Legislativo Nº 001/2015. Pauta da Ordem do Dia: Não houve. GRANDE EXPEDIENTE: Foram
inscritos os vereadores: Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, Luzinei dos Santos Delgado,
Nara Nídia Bentes da Silva e Roberval Edgar Medeiros Neves. Uso da palavra. 1º Orador:
Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros. Cumprimenta o Sr. presidente os colegas vereadores e
todo o publico presente, diz que é político com um objetivo, quer o bem da população de
Manicoré. Diz que trabalha sem maldade com dignidade sem prejudicar alguém para melhorar
sua vida. Se preocupa quando ouve alguém falar em prejudicar outra pessoa. Diz que gosta da
política de boas ideias e de trabalho. Diz que a política não é tudo é uma maneira de melhorar a
vida da população. Diz que tem coragem para falar olhando nos olhos das pessoas. Diz que
esteve ontem no Igarapezinho participando do campeonato de seleção rural. Observou que a
estrada esta ruim na parte da ladeira, principalmente por causa das chuvas. Apresenta indicação
nº 002/2015, que solicita da SEMINFRA o melhoramento da estrada do Igarapezinho. Diz que
necessita de uma reunião com o presidente para discutir a questão dos assessores para os
vereadores que não estão na Mesa. Fala ainda sobre o aumento dos servidores, pois, segundo o
mesmo a maior dificuldade foi a sua quando assumiu este poder em 2013, já em 2014, houve
melhora com no repasse e em 2015, será bem melhor. Diz que necessitam de uma reunião com o
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Sr. Presidente, para discutir o assunto. Agradece e finaliza. 2º Orador: Luzinei dos Santos
Delgado. Cumprimenta o Sr. presidente os colegas vereadores agradece a Deus por mais uma
oportunidade de exercer nosso trabalho. Diz que pediu o uso da tribuna apenas para registra que
esteve na comunidade de São Jose das onças para inaugurar uma rede elétrica com grupo gerador
de 12.5 KVA. Diz que amanhã trará a indicará a Marinha do Brasil o curso de Acuaviário para o
Município, em aparte: Ver. Denilto diz que o assunto foi discutido com o comandante da
Marinha, segundo o mesmo é possível realizar os cursos se houver orçamento para custo extra.
Em aparte Ver. Sabá. Diz que a Marinha deveria atender toda a demanda do município,
parabeniza o orador por levantar esse tema. Orador agradece os apartes, diz que Manicoré tem
crescido em termo populacional e muitas pessoas não são habilitados como condutores de
embarcação. Em aparte Ver. Roberval. Diz que o capitão da Marinha comentou que antes o
curso era para candidatos que haviam cursado a partir da 5ª série, hoje é a partir da 3ª série.
Finaliza dizendo que a Câmara será parceira para a realização do mesmo. Orador agradece os
apartes, diz que o curso deveria ter orçamento próprio. Agradece e finaliza. 3º Orador: Nara
Nídia Bentes da Silva. Cumprimente o Sr. presidente os colegas vereadores e todo o público
presente, agradece a Deus por mais um dia de sua função. Faz comentário em relação ao
transtorno que a Marinha causa, não só pela apreensão de condutores não habilitados, mas,
pela utilização do Porto de nossa cidade, pois temos apenas um em funcionamento que serve
embarque e desembarque. Diz que já houve um momento que o Promotor teve que intervir
para tentar solucionar o problema. Apresenta indicação 001/2015 a SEMIFRA e a Prefeitura,
assunto, limpeza de bueiro. Comenta que no mês de março se comemora o dia internacional da
mulher, pede a Mesa Diretora que encaminhe moção de parabenização as mulheres
manicoreense. Em aparte Ver. Junhão. Parabeniza a oradora pela iniciativa e também todas as
mulheres. Fala que temos muitas mulheres no comando de escolas, hospitais e outros órgãos,
realizando belíssimo trabalho, a oradora agradece o aparte e finaliza. 4º Orador: Roberval
Edgar Medeiros Neves. Agradece a Deus por mais um dia de trabalho Cumprimenta os colegas
vereadores e todo o público presente. Fala que pediu o uso da tribuna para fala sobre a
questão do hospital, mas especificamente a saúde de Manicoré, fala que chegam muitas
reclamações sobre o funcionamento precário do hospital, diz que essa não é uma questão
política para tentar colocar o governo em má situação, diz que é questão de saúde pública. Diz
que é obrigação dos parlamentares fazer essas cobranças e que as coisas, só serão resolvidas
quando há pressão. Cita como exemplo a situação dos caminhoneiros que resolveram sua
reivindicação por meio de pressão. Diz que estão vindos apenas 03 caixas por mês e segundo o
Gestor do hospital o remédio da apenas para três dias. Diz que o prefeito deveria cobrar mais e
não silenciar, pois foi eleito pela população e não pelo governador. Relata que foi procurado
por um cidadão, para que a Câmara ajudasse a comprar passagem, em virtude de ter sido
encaminhado para fazer seu tratamento fora do Município. Diz que a Câmara não recebe
dinheiro da união e do Estado para tratar da saúde da população. Fala que o Município recebe
mais de 12 milhões para cuidar da saúde da população. Fala que o Município não dispõe
especialista (pediatra, ortopedia, obstetra). Fala que um profissional bioquímico estava
colocando o resultado do exame aleatório, sem fazer a leitura, se fosse necessário o Dr. Mello
seria testemunha. Em aparte o Ver. Sabá. Fala que queria concordar com o orador em questão
da saúde até por que o problema não é só aqui em nosso Município. Fala que as UBs, não estão
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terminadas por falta de liberação dos recursos financeiro do Governo Federal. Fala que não é só
o Município de Manicoré que está passando por dificuldade em relação à saúde e sim todo o
Brasil. Fala que seria bom se tivessem todos os recursos para resolver os problemas. Em relação
à questão do hospital agente tem que lutar para que essa situação melhore. O Sr. Presidente
agradece o aparte, diz que não aceita a desculpas, só porque a saúde nos outros estados ou em
outros Municípios está péssima que aqui tem que estar do mesmo jeito, fala temos que cuidar
do nosso Município. Em aparte: O Ver. Kdé. Fala a questão do hospital é uma pura realidade,
diz que pessoas que vão ao hospital, acabam saindo ainda mais doentes e revoltados. Fala que
visitou uma senhora que estava internada e a reclamação de quem estava internada que não
podiam usar o vaso, pois o mesmo estava em situação precária. Fala que a antiga gestão não era
100% mais a gestão atual piorou 100%, se pergunta, por que isso esta acontecendo? Pois, toda
mudança é pra melhor, mas essa não. Fala que tem que ter uma solução para isso por que a
situação esta precária. Agradece e finaliza. O Sr. Presidente agradece o aparte, diz que a matéria
que passou no fantástico ontem, é o mesmo que está acontecendo em Manicoré. Diz ainda que as
duas unidades básicas de saúde está com problemas nas suas estruturas e isso não é falta de
recurso e não pode continuar sua construção do jeito que lá está. A outra situação é a questão do
transporte escolar do estado que já iniciou as aulas, mas os alunos não tem como chegar às
escolas. Diz que solicitará ao Prof. Bosco França, Coordenador de Educação do Estado que
busque solucionar o problema. Diz que solicitará a Amazonas Energia, dois grupos geradores
com capacidade para atender a demanda de energia na cidade de Manicoré. Agradece os apartes
e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande Expediente: Indicação - 002/2015, assunto de
tapa buraco e atoleiros na estrada do Igarapezinho, de autoria do Ver. Sabá. Indicação 001/2015, assunto, limpeza de bueiro, de autoria da vereadora Nara. Indicação – 001/2015,
assunto Moção de parabenização pelo dia internacional da mulher, de autoria da vereadora Nara.
ORDEM DO DIA. Não houve. CONSIDERAÇÕES FINAIS: foram inscritos os vereadores:
Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, Emir Pedraça de França (Kdé), Markson Machado
Barbosa e Mário Ruy Lacerda de Freitas Júnior (Junhão). 1º Orador Ver. Sabá Medeiros, diz que
faz critica quando vê que algo está errado. Em relação ao hospital precisamos estar juntos para
solucionar os problemas. Diz que o Governo do Estado tem que dá todas as condições e não
colocar culpa em outros. Em relação à UBS temos que questionar dizendo a verdade. Acredito
que o Município, com suas limitações financeiras, está tentando resolver os problemas, cita
como exemplo a UBS fluvial que está sendo concluída. Finaliza. 2º Orador Emir Pedraça de
França (Kdé). Diz que a situação no hospital é muito preocupante. Relata o diagnóstico errado
em uma senhora que aqui em Manicoré fez o exame deu bronquite, pois o exame realizado em
Manaus foi diagnosticada problema de coração grande. Fala que como presidente da 4ª
comissão fica preocupado com essa situação, sugere a elaboração um relatório da Comissão
sobre a situação para buscar solucionar o problema, agrade e finaliza 3º Markson Machado
Barbosa. Parabeniza o Ver. Luzinei pela indicação que fará a Marinha, diz que a Marinha é um
órgão importante, mas muitas vezes chega em nosso Município só para cobrar, fiscalizar e para
multar os nossos condutores, e não oferece uma solução, dá exemplo o DETRAM, que busca
solução para habilitar os condutores do transito através da auto escola e faz com que as pessoas
tirem suas carteiras de habilitação. Sobre a saúde que foi comentada nesta sessão, fala que
assistiu a matéria do fantástico e diz que Manicoré ainda esta em boas condições em relação
aquilo que assistiu. Diz que temos muito que melhorar em relação aos especialistas. Parabeniza o
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presidente, diz que não devemos criticar por criticar e sim para melhorar. Diz que em breve
estará sendo entregue uma UBS fluvial ao Município que estará atendendo os ribeirinhos,
agradece e finaliza. 4º Mário Ruy Lacerda de Freitas Júnior (Junhão). Diz que precisamos de
apoio técnico as comissões, necessita de um contador, deixa como sugestão. Fala da saúde, e
diz que é triste ver alguns relatos nesta casa como é o caso do TFD e falta de especialista em
nosso Município. Diz que não acredita na falta de orçamento. Normalmente as liberações de
recursos são por fase (etapa). Fala que é lamentável ver questionamento por falta de remédio
nos postos e no hospital, agradece e finaliza. O Sr. Presidente pede para registrar em ata que a
4ª Comissão deste faça visita nos postos de saúde e no hospital e emita relatório para este
poder. Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente da Mesa Diretora da Câmara, deu por
encerrada a presente Sessão e convidou os senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária
no horário regimental. Eu Helton Rodrigues Paes, Secretário da Mesa Diretora lavrei a presente
Ata. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Manicoré, Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares
Duarte, em 02 de Março de 2015.
_______________________________

_______________________________

Ver. Roberval Edgar Medeiros Neves
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_______________________________
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_______________________________
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Av. Santos Dumont, nº 633 – Bairro: Auxiliadora – Fone/Fax: 385-1440/1515/1500
CNPJ – 14.179.972/0001-08 – CEP: 69.280-000
E-mail: camara.municipalmre@hotmail.com
Site Oficial – www.manicore.am.leg.br

Manicoré - Amazonas

