Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré
ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 12 dias do mês de maio 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. Presidente:
Roberval Edgar Medeiros Neves fez a chamada dos Senhores Vereadores, estando
presente até o momento os Vereadores: Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, Nara
Nídia Bentes da Silva, Eldamiro das Neves Gomes e Denilto Silva dos Santos. Ás
08:15 foi feita a 2ª chamada dos Senhores vereadores, o Sr. Presidente: Roberval
Edgar Medeiros Neves, 2º Secretário: Denilto Silva dos Santos e demais Vereadores:
Emir Pedraça de França, Eldamiro das Neves Gomes, Nara Nídia Bentes da Silva,
Luzinei dos Santos Delgado, Zulândio Evaristo da Cunha Galdino, Mario Ruy Lacerda
de Freitas Júnior, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros e Markson Machado
Barbosa. Com suas faltas justificadas: Anderson Ferreira de Oliveira, Michel David
Pinto Breves e Helton Rodrigues Paes. 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 24ª e 25ª Sessão Ordinária,
que foi aprovada com adendo dos Vereadores Kadé e Markson. Expediente:
Recebidos e Expedidos. Recebidos: Ofício nº 109/2015-TCE/AM e Convite da
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Expedidos: Of. Circular nº 042, 043
044 e 045. Of. nº 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 202, 203, 204, 205 e 206/2015-GP. Em seguida o senhor
presidente convida os senhores José Ivan Telles e Domingos de Nazaré a fazerem uso
da tribuna livre, a qual foi aprovada no plenário. Com a palavra José Ivan Telles, após
saudar a todos, diz que solicitou usa da tribuna livre motivado por inúmeras
irregularidades do executivo municipal. Quer que Poder Legislativo tenha conhecimento
dessas irregularidades. Relata que seu desejo é que o poder público tenha bom
funcionamento em prol do povo manicoreense. Diz que teve voto suficiente para
assumir uma cadeira de suplente de vereador. Diz que admira o prefeito, quando era
vereador, pois fazia denuncias, exercendo a função do vereador. Aproveita para
mostrar matéria do Jornal Correio de Manicoré, onde os vereadores Lúcio, Sabá e
Roberval, destacam a matéria “agora a saúde está caótica, na área da educação tem
embarcação caótica transportando alunos causando risco de vida”. Hoje dizer que a
educação está boa, isso é enganoso. Diz que tem duas empresas enraizadas no
município de Manicoré, inclusive, está sendo investigado por corrupção, por
superfaturamento em obras. Diz que a empresa esta fazendo trabalho escravo em
nosso município. Diz que a empresa que ganhou licitação para fazer a limpeza publica
não tem maquinários e utiliza os maquinários da prefeitura. Diz que precisa ser
denunciado ao MPF a respeito da obra que estar com vários problemas, pois a mesma
está toda danificada, com rachadura. Diz que a saúde em Manicoré está de cadeira de
roda e doente. Diz que o secretario deveria voltar pra sua função de vereador, pois não
têm remédio nos postos. Diz que tem secretaria que não funciona: a Secretaria de
Trabalha; Secretaria de Governo e a Secretaria de Infraestrutura do Interior. Diz que
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precisamos saber dos valores que as empresa estão cobrando para fazem as casas de
força de motor de luz nas comunidades do interior. Diz que tem vereador levando obra,
motor de luz e outras para o interior, se pergunta, como é que os mesmo vão fiscalizar.
Diz que a empresa que fez o asfaltamento nas vias publica, fez um péssimo serviço,
por isso, essa empresa deve ser fiscalizada. Diz que a empresa Cerpa apenas iniciou a
orla do porto da cidade, veio a enchente e acabou e não se tem noticias. Diz que tem
obras que não tem publicação do valor da obra e nem o número dos convênios. Diz
que esta sendo invadido o terreno onde seria construída a feira no centro, mas o setor
de terra não toma as devidas providencias. Lamenta que o Kennede Machado
comentou a respeito dos valores que foram gasto pela câmara com diárias, ele deveria
era ter vergonha, pois tem vários funcionários que tem apartamento em Manaus, carros
e outros, estão brincado de compra, mas o que ganham não é compatível para realizar
essas compras. Diz que a cartilha que le é do povo e não de prefeito, não esta com
medo das perseguições do governo, vai continuar fazendo isso. Diz que vai ao tribunal
e outros órgão para denunciar. Finalizando apresentou a cartilha que é promoção
pessoal do prefeito. Pediu que a câmara solicite relatório do coordenador de educação
do estado das viagem que faz ao interior. Presidente solicitou do orador copia do
exemplar apresentado na tribuna. Ver. Junho, pergunto a respeito do vinculo
empregatício ao governo o Sr. José Ivan respondeu que vinculo tem, agora não pode
ser omisso, porque um cargo não está acima de Manicoré e nem do povo.
Consideração final. Ressaltou que a Lei 800 que trata do nepotismo está sendo
descumprida e agradeceu pelo consentimento da tribuna livre. Com a palavra
Domingos de Nazaré, após saudar a todos, diz que sua vinda a essa tribuna é sobre a
questão dos constantes problemas de interrupção de energia elétrica em nossa cidade,
causando danos aos munícipes. Diz que vem sofrendo com quebra de equipamentos
devido o problema de energia. Diz que precisa unir as força para buscar solução desse
problema. Diz que quer promover uma audiência publica sobre o assunto. diz que já fez
contato com varias autoridade do país. Diz que fará essa audiência não como político,
pois não será candidato, mas como cidadão, conhecedor do seu direito. Diz que
quando o vereador recebe um diploma de vereador, não pode pensar no problema do
país e sim do seu município. Solicitou do poder Legislativo ajuda com servidores e a
estrutura deste poder para tentar solucionar esse problema. Diz que respeita todo
cidadão e etnias, jamais ficará calado quando entender que estar certo, a energia foi
embora na madrugada, ficou no prejuízo com mais de 03 mil pães. Diz que seu
consumo de energia diminui, mas na conta não. Diz que 08 pais de família que
trabalham em seu estabelecimento que também estão sendo prejudicado. Com a
palavra ver. Sabá, após saudar a todos, parabenizou o cidadão domingos pela atitude,
isso reforça tudo aquilo que fizemos, agora precisamos fazer muito mais para
solucionar esse problema crucial, pois a empresa não tá cumprindo com seu papel, a
câmara fez audiência publica e houve melhorias, mas agora piorou virou um problema,
portanto, precisamos juntar as forças das entidades estaduais, federais e municipais, o
orador está certo pela reivindicação justa que tá fazendo, acredita que os servidores
não tem culpa, trabalho além do que não devem. O orador incorporou o seu
pronunciamento, dizendo que tudo é possível, inclusive, faz parte do PT, e é fã do Ex
Presidente Lula pela luta militante. Sugere ao Poder Legislativo que crie uma comissão
e possa agendar uma audiência com a Presidente da Republica ou com o Ministro de
Minas Energia, em Brasília para procurar solucionar. Ver. Junhão parabeniza o senhor
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Domingos pela atitude, relata que teve reunião com ministro Eduardo e o responsável
no amazonas, lembrou que a audiência publica funcionou na questão da telefonia,
portanto, devemos promover, deixou à disposição, você está fazendo como cidadão em
defesa de todos os manicoreense. Com a palavra ver. Luzinei parabenizou o Sr.
Domingos de Nazaré pela iniciativa, fala que a Câmara Municipal não está em inércia
com relação a questão de energia no Município de Manicoré. Fala que já foram feitas
varias cobranças de informações através de requerimentos a Eletrobrás Amazonas
Energia. Comenta que enquanto a energia for gerada por usina termelétrica esses tipos
de problemas vão acontecer visto que são energia gerada por maquinas e maquinas
tem uma validade de funcionamento. Fala que temos um grande aliado, o Ministro
Eduardo Braga, para trazermos energia limpa vindo da hidrelétrica do Madeira. Fala
que até o momento só ganhamos prejuízo com a construção da usina. Fala que o Sr.
Domingos representa não apenas a classe de comerciante, mas a população que tanto
sofre com a questão de falta de energia no município de Manicoré. Parabeniza o Sr.
Bigode e se coloca a disposição naquilo que puder contribuir finaliza. O Sr. Presidente
agradeceu os senhores José Ivan e Domingos de Nazaré. Pauta da Ordem do Dia:
Não houve. Grande Expediente: foram inscritos os vereadores: Manuel Sebastião P.
de Medeiros, Eldamiro das N. Gomes, Denilto Silva dos Santos, Mario Ruy L. de
Freitas Júnior e Roberval Edgar M. Neves. 1º Orador: Ver. Manuel Sebastião P. de
Medeiros, após saudar a todos e agradecer a Deus, diz que é muito bom, quando o
cidadão faz isso, parabenizou o Sr. bigode pela participação, a qual irá nos ajudar a
solucionar esse problema, muito sério de energia que nosso município passa. Diz que
o senhor bigode tá certo quando solicita copias para comprovar seu ato nesta tribuna.
Apresento indicação nº 011/2015-GVSM- Indicar à prefeitura municipal a adaptação da
escola antiga da comunidade de liberdade para transformar em centro social e
justificou. Indicação nº 012/2015- Indicar a prefeitura municipal troca do grupo gerador
da comunidade de Ponta do Campo no lago do Capanã Grande e justificou. Indicação
nº 013/2015- Indicar a prefeitura municipal a construção de escola indígena com 02
salas de aula na aldeia do Igarapé no lago do Capanã Grande. Indicação nº 014/2015Indicar a prefeitura municipal a construção de escola indígena com 01 sala de aula na
aldeia do Traíra no lago do Capanã Grande. Indicação nº 015/2015- Indicar a prefeitura
municipal a reforma e ampliação de mais 01 sala de na escola da comunidade de
Cívita no lago do Capanã Grande e fez as devidas justificativas. Indicação nº 016/2015Indicar a prefeitura municipal a construção de uma escada no porto da comunidade de
Cívita no lago do Capanã Grande e fez as justificativas e Indicação nº 017/2015Indicar a prefeitura municipal a contratação da enfermeira Nilma Marques Passos,
corem 000.442.066, para trabalhar na atenção básica do nosso município, se possível
para região do Acará ou para UBS Nossa Senhora das Dores e justificou. 2º Orador:
Ver. Eldamiro das N. Gomes, após saudar a todos, apresentou Requerimento nº
002/2015-GVEG- Requer da Mesa Diretora desta casa, o envio de Moção de
Parabenização a todos servidores do quadro da Policia Civil em Manicoré e aos
servidores, envolvidos na operação a baixo citado da Delegacia de Roubos Furtos e
Defraudações e justificou. Requerimento nº 003/2015-GVEG- Requer da Amazonas
Energia um relatório da real situação dos problemas que vem ocorrendo no município
de Manicoré e justificou. 3º Orador: Ver. Denilto Silva, após saudar a todos e
agradecer a Deus, parabenizou na pessoa da enfermeira Zildaane Medeiros e os
demais profissionais da saúde pela realização da 1ª Semana de Enfermagem. Proferiu
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

Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré
que como membro da comissão de defesa do consumidor foi procurado para resolveu
o problema de um cidadão manicoreense que foi encaminhado e agendado a cirurgia
pelo hospital regional de Manicoré na capital do estado. Ressaltou que lamenta a
atitude do secretario municipal de saúde e principalmente a do prefeito em exercício ao
dizer que o município não tem recursos e que a mãe do paciente deveria ter procurado
algum vereador aliado. Diz que sempre respeitou todos os colegas vereadores,
inclusive, como relator da 2ª comissão já concluiu mais de 23 pareceres favoráveis aos
projetos de lei do executivo municipal, pois, sempre visou o melhor para a população
de Manicoré, porque não é político do tipo que quanto pior melhor, finalizou. 4º Orador:
Ver. Mario Ruy L. de Freitas Júnior, após saudar a todos e agradecer a Deus, citou que
houve dois pronunciamentos na tribuna livre, sendo o primeiro do cidadão José Ivan, o
qual afirmou que tem vínculo com executivo municipal. Comentou a respeito da
denuncias feita em 2006, pelo ex-vereador Lúcio, hoje atual prefeito de Manicoré,
quando hospital de Manicoré estava sendo construído, agora não foi feito o mesmo no
governo do Nena, quando estava sendo reformado e funcionava em outras
dependências. Diz que precisamos investigar a fundo e buscarmos de fato a realidade
dessas denuncias feita pelo senhor Jose Ivan. Apresentou requerimento nº 008/2015GVJ- Requer Moção de Parabenização ao Dia do Assistente Social e justificou.
Requerimento nº 009/2015-GVJ- Requer Moção de Parabenização ao Dr. Manoel
Amaro e justificou. Diz que irá solicitar informações da secretaria municipal de saúde,
sobre o horário de funcionamento dos postos de saúde da cidade e do interior, devido
constar lotado no posto de saúde da comunidade de Cachoeirinha um médico com um
contrato de 40 horas semanas, porém, não se tem notícias da ida desse profissional à
comunidade, finalizou. O senhor presidente passou os trabalhos ao 2º Secretário e
pediu a palavra, após saudar a todos e agradecer a Deus, apresentou indicação nº
005/2015-GVRN- indica na forma regimental ao Exmo. Sr. Prefeito Lúcio Flavio do
Rosário e ao Exmo. Sr. Newton Cabral de Azevedo – Secretario Municipal de
Infraestrutura, dignem-se de forma urgente, providenciar a desobstrução da rede de
esgoto que passa na esquina da travessa Sete de Setembro com a Avenida Eduardo
Ribeiro, para dar vasão a água pluvial que se acumula naquele trecho e justificou. Citou
que ouviu diversos descasos em relatado de alguns palestrantes no evento da 1ª
semana de enfermagem realizado no auditório da câmara municipal de Manicoré, onde
foi falado o descaso no hospital regional Dr. Hamilton Cidade, de uma jovem gravida
que teve eclampse na hora do parto, devido à falta de acompanhamento do médico na
hora, inclusive, o profissional estava no aeroporto aguardando o avião para viajar a
Manaus. Apresentou Requerimento Verbal de Congratulação ao Dia Internacional do
Profissional de Enfermagem e justificou. Matérias a serem votadas no Grande
Expediente: Indicação nº 011, 012, 013, 014, 015, 016 e 017/2015-GVSM e Indicação
nº 005/2015-GVRN. Requerimento nº 008 e 009/2015-GVJ e Requerimento nº 002 e
003/2015-GVEG. Foram todos aprovados por unanimidade. Ordem do Dia. Não
houve. Considerações Finais: Não Houve. Não havendo mais nada a tratar, o senhor
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 Denilto Silva dos Santos, 2º Secretário da Mesa Diretora lavrei a
presente Ata. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Manicoré, Plenário Ver. Prof.
Emanuel Colares Duarte, em 12 de Maio de 2015.
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