Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré
ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 27 dias do mês de Abril 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. Ver. 1º Secretário: Helton Rodrigues Paes fez
a chamada dos Senhores Vereadores, apenas estando presente até o momento, o Ver. Manuel
Sebastião Pimentel de Medeiros e Zulândio Evaristo da Cunha Galdino. As 08:15 foi feita a 2ª
chamada dos Senhores vereadores, o Sr. Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves, 1º
Secretário: Helton Rodrigues Paes, 2º Secretário: Denilto Silva dos Santos e demais Vereadores:
Emir Pedraça de França, Eldamiro das Neves Gomes, Markson Machado Barbosa, Nara Nídia
Bentes da Silva, Zulândio Evaristo da Cunha Galdino e Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros.
Com suas falta justificadas: Anderson Ferreira de Oliveira, Luzinei dos Santos Delgado, Michel
Dave Pinto Breves, Mario Ruy Lacerda de Freitas Júnior. 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 20ª Sessão Ordinária, que foi
aprovada com adendo do Ver. Luzinei. Expediente: Recebidos e Expedidos. Recebidos: Of. nº
101/2015/ GAB/SEMSA; requerimento 002/2015/GAP; Comunicado nº 097/2015/GP; relatório
da Secretaria Municipal de Saúde da ação contra a dengue e febre Chikungunya; convite do
Centro de treinamento e Apoio Municipal/LTDA, aos Prefeitos Municipais e presidentes de
Câmara. Expedidos: Of. Circ. nº 028/2015/GP; Of. Circ. nº 030/2015/GP; Of. Circ. nº
031/2015/GP; Of. Circ. nº 032/2015/GP; Of. Circ. nº 033/2015/GP; Of. Circ. nº 034/2015/GP; Of.
Circ. nº 035/2015/GP; Of. Circ. nº 036/2015/GP; Of. Circ. nº 037/2015/GP; Of. Nº 157, 163, 164,
165, 166 e 168/2015/ GP. Pauta da Ordem do Dia: Projeto de Resolução Legislativa 007/2014,
de 09 de dezembro de 2014 que institui o Regimento Interno da Câmara Municipal de
Manicoré, para abolir a votação secreta. Projeto de Lei 006/2015 de 14 de Abril de 2015 que
dispõe sobre a nomenclatura da Escola Municipal do Distrito do Santo Antonio do Matupi, e da
outras providencias. Grande Expediente: foram inscritos os vereadores: Manuel Sebastião
Pimentel de Medeiros, Emir Pedraça de França e Roberval Edgar Medeiros Neves. 1º Orador:
Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros cumprimenta o Sr. presidente os colegas vereadores
funcionários desta casa e todo o público presente, agradece a Deus por mais uma oportunidade
de poder exercer seu trabalho representando a população do nosso Município. Diz que se
preocupa a posição de alguns vereadores em relação ao Projeto de Lei nº 029/2014, que
regulamenta a concessão dos benefícios eventuais de política de assistência social do Município
de Manicoré das outras providencias, cujo mesmo foi retirado de pauta sessão passada com
intuito de melhor discutir o mesmo. Apresenta o parecer da 4ª comissão e passa a fazer a
leitura do mesmo com algumas modificações com objetivo de melhorar o projeto. Diz que
temos que fazer nossa parte aprovando o referido projeto de Lei, para que o Município possa
conceder os benefícios eventuais para as pessoas que necessitam, fala que em seu ponto de
vista a regulamentação do artigo 22 da Lei Federal poderia ser feita através de Decreto, fala
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que apresentou o parecer para mostrar aos vereadores a necessidade que muitas pessoas
passam e que se aprovado vai ajudar muito a nossa população. Agradece e finaliza. 2º Orador:
Emir Pedraça de França cumprimenta o Sr. presidente os colegas vereadores e todo o público
presente, fala que fez viagem em três comunidades rurais buscando informações a respeito das
aulas, diz que há muitas reclamações das comunidades, diz que moradores da comunidade de
Braço Grande lhe procuraram para falar a escola da referida comunidade que é uma Escola que
tem estrutura com duas salas de aulas, mas não esta funcionando. Diz que a Escola da
comunidade de Terra Preta do Atininga, não tem merendeira, merenda e nem serviço gerais.
Relata que segundo os comunitários o governo municipal já foi na comunidade varias vezes
com promessas de construir a escola, mas apenas mediram o local. Diz que há um desrespeito
com as comunidades e com os alunos. Em aparte Ver. Sabá diz que assunto abordado pelo
orador é muito importante, diz que tem a mesma preocupação com relação a esse assunto. Diz
que o Governo Municipal esta construindo algumas escolas, acredita que ainda esse ano será
construído varias. Diz que as escolas que têm condições de ser reformada, solicitaremos a
reforma da mesma. Em relação à merenda escolar fala que esta pensando como resolver esse
problema. Diz que o recurso repassado para o Município para merenda escolar é muito pouco.
Fala que o Município vem bancando financeiramente a maior parte da merenda escolar. Diz
que isso esta sendo difícil para o Município. Orador agradece e incorpora seu pronunciamento,
fala que sobre a questão da comunidade do Bracinho que muitos moradores reclamam que só
a família do seu João Prado é beneficiada com emprego. Diz que a revolta dos moradores é
essa. Se perguntam: Será que só eles merecem? Outra questão é a escola do Amparo que ainda
não chegou o material para a construção da escola, que os alunos estão estudando dentro da
Capela por não ter a escola. Apresenta Indicação 002/2015 de sua autoria. Assunto. Requerer
da Mesa Diretora desta Agrégia casa, que encaminhe expediente à Secretaria Municipal de
Educação, para que informe a este poder Legislativo pelo qual motivo não está havendo aulas
na “Escola Municipal Santa Luzia”, comunidade de Braço Grande – Lago do Jenipapo – Zona
Rural deste Município. E passa a fazer suas justificativas. Agradece e finaliza. Neste momento o
Sr. Presidente v convida o Sr. 1º Secretario Ver. Helton, para assumir a direção dos trabalhos e
pede a palavra. 3º Orador: Roberval Edgar Medeiros Neves cumprimenta o Sr. Secretario que
hora dirige os trabalhos os colegas vereadores e todo público presente, agradece a Deus por
mais uma oportunidade de poder exercer seu trabalho, fala sobre a viagem que fez a Manaus
para resolver o problema deste poder, como foi o caso da renovação da certificação digital da
Câmara e ainda levou documentação da Câmara para o setor de contabilidade. Fala que fez
visita ao CETAM para ver como esta o andamento do Termo de Cooperação Técnica, para que
possamos ter os cursos de capacitação para os servidores da Câmara. Fala sobre o Instituto de
Desenvolvimento Amazonense Sustentável - IDEAS que esta atuando já alguns anos no
Município de Manicoré. Apresenta Projeto de Lei 001/2015 de sua autoria. Assunto. Torna de
Utilidade Pública o Instituto de Desenvolvimento Amazonense Sustentável – IDEAS e da outras
providências. E passa a fazer suas justificativas. Pede que seja aprovado com o regime de
urgência. Em aparte Ver. Markson cumprimenta os colegas vereadores o Sr. Ver. 1º Secretario
Helton que hora dirige os trabalhos e todo público presente, fala que esteve na abertura da
festa do Cacau na comunidade de Verdum onde participou de palestra. Diz que ali lhe
entregaram uma documentação e falaram sobre esse reconhecimento de Titulo de Utilidade
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Pública. Diz que se o orador não apresentasse o Projeto, iria apresentar, fala da importância do
projeto e acredita que será aprovado pelos vereadores. Orador agradece e incorpora seu
pronunciamento, Comenta sobre a questão de saúde em Manicoré, fala sobre o transporte de
uma paciente que estava sendo deslocada para Novo Aripuanã. Diz que a paciente estava
sendo transportada em dia de chuva em uma voadeira sem proteção lateral e em uma maca
improvisada. Diz que tem que ter pelo menos dois médicos, cirurgião e clínico geral no Hospital
diariamente para solucionar grande parte dos problemas na questão do atendimento de saúde.
Fala que tem informa que o Gestor tem recebido cobranças de funcionários e medico do
Hospital que estão com três meses de salário atrasado. Diz que os enfermeiros (as) e o Dr. Luiz
estão salvando a pátria. Diz que falou para algumas enfermeiras que elas estão correndo risco
de perder seu registro, pois não é a função delas prescrever medicamentos, mas sim função
dos médicos. Lamenta a situação da saúde em Manicoré, fala que é de conhecimento de todos
os vereadores que a Câmara aprovou a Lei orçamentária, cuja saúde tem um orçamento de
mais de 1 milhão de reais mensal para cuidar da saúde da população de Manicoré. Diz ainda
que o Hospital recebe em torno de 90 mil mensal para saúde, mas 40 mil é repassada ao fundo
municipal. Em aparte Ver. Nara cumprimenta o Sr. Presidente que hora dirige os trabalhos os
colegas vereadores e todo público presente, fala que o orador trouxe um assunto muito
polêmico nesta manhã quando se trata de saúde e Educação, que não envolve somente o
Município de Manicoré, mas todo o Brasil. Diz que no comentário do orador algumas
afirmativas são verdadeiras, mas outras são equivocadas por que varias vezes esteve no
Hospital e todas as vezes que esteve no local foi atendida pelo médico, acredita que essas
informações esteja chegando a esta casa de forma equivocada. Com relação a esses 40 mil que
fica no fundo Municipal de Saúde é verdadeiro, no entanto esse fundo mal consegue pagar o
Dr. Luiz, pois para ele prestar seus serviços neste Município ele cobra 25 mil. Acredita que o
Município esta dando além de sua capacidade, diz que esses 40 mil que o Gestor repassa não é
justificativa de uma má administração ou de qualquer coisa que esteja acontecendo dentro do
Hospital. Sugere que se reunimos para resolver essa situação. Agradece o aparte da vereadora
Nara e incorpora seu pronunciamento, fala que a situação do remédio é sim para estar nos
postos de saúde, e quando a população precisar é para estar disponível para a população. Fala
que concorda com a vereadora que isso é falta de gestão, mas não é falta somente do Gestor
do Hospital, é falta de gestão do Município e do Estado. Agradece e finaliza. Matérias a serem
votadas no Grande Expediente: requerimento 002/5012 de autoria do Ver. Kdé; indicação
006/2015 de autoria do Ver. Anderson. Regime de urgência ao Projeto de Lei 001/2015 de
autoria do Ver. Roberval que Torna de Utilidade Pública o Instituto de Desenvolvimento
Amazonense Sustentável – IDEAS e da outras providências Ordem do Dia. Foi colocado em
discussão o Projeto de Resolução Legislativa 007/2014, de 09 de dezembro de 2014 que institui
o Regimento Interno da Câmara Municipal de Manicoré, para abolir a votação secreta. Não
havendo nenhum vereador para discutir o Projeto, O Sr. Presidente coloca em votação nominal
e em ordem alfabética. O referido projeto de resolução foi aprovado por unanimidade; Projeto
de Lei 006/2015 de 14 de Abril de 2015 que dispõe sobre a nomenclatura da Escola Municipal
do Distrito do Santo Antonio do Matupi, e da outras providencias. Não havendo nenhum
vereador para discutir o Projeto, O Sr. Presidente coloca em votação nominal e em ordem
alfabética. O referido projeto foi aprovado por unanimidade. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Foram
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inscritos os Vereadores Sabá e Roberval. Ver. Sabá Medeiros, fala que ouvindo atentamente as
palavras do Ver. Kdé, sobre a questão do Bracinho quando fala da família do seu João, diz que
até onde sabe o Professor João ele é concursado e fez a seletiva do Estado, fala que os dois que
trabalham ali naquela comunidade são concursados e não sabe se o resto de sua família é
empregado, em relação da saúde, diz que concorda em algumas partes, fala que tem coisas que
precisam ser melhoradas e seria importante que esta casa faça convite ao Diretor do Hospital o
Ver. Secretario de Saúde para uma reunião e tratar da saúde de Manicoré, fala sobre o caso
desse transporte do paciente para Novo Aripuanã, diz que não entende que o Município de
Manicoré tem varias Ambulâncias, que tem condições de levar o paciente e enfermeiras junto,
se pergunta por que isso esta acontecendo. Sugere uma reunião com os responsáveis para que
possamos trabalhar em prol do Município de Manicoré. Ver. Roberval fala que temos que fazer
sim essa parceria. Diz que a Câmara está defendendo a população e para que seja atendida em
tudo que a mesma precisa. 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 27 de Abril de 2015.
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