Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré
ATA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 08 (oito) dias do mês de junho de 2015 (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,
foi feita a chamada dos Senhores vereadores, estando presentes: 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, 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 sua falta justificada.
Anderson Ferreira de Oliveira e Michel David Pinto Breves. A seguir o senhor
presidente, invocando o nome de Deus registra o número legal e de acordo com o que
dispõe 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
31ª e 32ª Sessão Ordinária, que foi aprovada com adendo do Ver. Roberval.
Expediente: recebidos e expedidos. Recebidos: requerimento de justificativa de falta
n° 005/2015 – GVM; comunicado n° 999/2015 do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação; Of. Cir. n° 076/2015 da Coordenadoria Regional de Ensino de Manicoré;
Of. n° 134/2015/SEMSA; Decreto Municipal n° 054/2015 de 03 de Junho de 2015.
Expedidos: Of. Cir. n° 053/2015/GP; Of. n° 260, 266 e 270/2015/GP. Pauta da Ordem
do Dia: Não houve. Grande Expediente: foram inscritos para o grande expediente os
vereadores: Junhão, Eldamiro, Sabá Medeiros e Roberval Neves: uso da palavra. 1º
orador: Mario Ruy Lacerda de Freitas Júnior cumprimenta o Sr. Presidente os colegas
vereadores e todo público presente, inicia seu pronunciamento fazendo um leitura do
art. 182 da Constituição do Estado do Amazonas; diz que recebeu ligação do Ver.
Anderson relatando um caso ocorrido no Distrito de Santo Antônio de Matupi e pediu
que fizesse intervenção aqui na tribuna; relata que na noite de ontem houve um
acidente no Matupi, onde uma das vitimas teve que buscar atendimentos na UBS e não
tinha nada de medicamento, nem médico, nem gases e outros; diz ainda que a
Ambulância está sendo amarradas as portas com cordas; diz que o caso é grave e que
há relatos aqui também na cidade da mesma situação; diz que se refere ao Governo do
Estado do Amazonas e da Prefeitura de Manicoré, pois tanto o posto quanto a Unidade
do Estado daquele Distrito também está com esse problema; diz que precisamos saber
e entender o que está havendo com a nossa saúde aqui em Manicoré; diz que há
relatos aqui também da falta de medicamentos e de equipamentos; diz que até os
requerimentos e indicações que fizemos aqui não tivemos resposta; pede a Secretaria
para que informe a este Poder para que possamos passar ao Distrito do Matupi todos
os questionamentos que ira fazer. Apresenta Requerimento N° 014/2015 de sua
autoria, assunto: requerer que seja informado a este Poder Legislativo os seguintes
questionamentos: 1. A Secretaria tem conhecimento da falta de medicamentos básicos
e outros itens no posto de saúde de Santo Antônio do Matupu; 2. O médico lotado na
referida localidade atende durante 15 dias por mês o restante fica sem atendimento do
mesmo e por que isso acontece? 3. Existem ações em andamento para resolver os
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problemas citados, qual o prazo? Por fim, solicito uma intervenção imediata por parte
desta Secretaria para normalizar o atendimento, em obediência as normas
constitucionais, e passa a fazer suas justificativas; diz que não podemos hoje aceitar de
forma silenciosa algumas politicas públicas que não tão funcionando; parabeniza a
chegada UBS fluvial, mas o mais importante do que isso é ter médico e medicamento
nos postos de saúde; diz que temos que cuidar da saúde pública e como
representantes da população temos que cobrar isso; fala sobre a situação do médicos
no Município, diz que no Distrito do Matupi só tem um Médico e atende somente no
máximo quinze dias e o resto do mês fica vago; diz que a responsabilidade vai cair
para a Secretaria de Saúde do Município e do Estado; diz que não podemos assistir
isso; fala que semana passada esteve aqui na tribuna pedindo algumas respostas de
requerimentos e indicações principalmente a Secretaria de Infraestrutura sobre a
questão da entrada do Manicorezinho que encontra-se que está chia de buraco e não
teve resposta da indicação; diz que próximo ao GM3 tem transito constante de alunos,
carros, bicicletas, motos e está virando um atoleiro e não vê a Secretaria de
Infraestrutura fazer nada; diz que não sabe o que a Secretaria de Infraestrutura faz,
pois já teve tempo de fazer isso, sabemos que o período chuvoso atrapalha e aumenta
os problemas, mas semana anteriores teve sol e dava para ter feito alguma coisa; diz
que a presidência desta casa tem que tomar uma atitude baseado na nossa
constituição sobre a questão dos prazos que não estão sendo cumpridos; pede para a
Mesa Diretora cobrar o cumprimento destes prazos, pois precisamos desses serviços,
desde já pede o apoio dos colegas para a aprovação deste requerimento, agradece e
finaliza. 2º orador: Eldamiro das Neves Gomes cumprimenta o Sr. Presidente os
colegas vereadores e todo o público presente; fala que pediu o uso da tribuna para
apresentar dois requerimentos; diz que nesta madrugada do final de semana
aconteceu um homicídio de uma criança que estava na casa de amigo e ao retornar
para sua casa encontrou com uma galera quando foi assassinaram a paulada, crime
bárbaro; diz que a policia rapidamente procurou os envolvidos e solucionar o episodio
com a prisão dos envolvidos; apresenta requerimento n°004/2015 de sua autoria,
assunto: requerer da Mesa Diretora desta Casa, o envio de Moção de Pesar aos
familiares do menor Antônio Cidade Campos, 15 anos falecido no dia 07 de Junho na
cidade de Manicoré, e passa a fazer suas justificativas; diz que além de esta ocupando
a cadeira de vereador também é policial Civil; diz que nesta manhã de domingo ao
saber do acontecido a Policia Militar juntamente com a Policia Civil saíram as buscas
dos envolvidos; parabeniza a Policia Militar que foram imediatamente atrás dos
envolvidos; diz que na tarde de domingo conseguiram fazer a prisão de todos, por esse
motivo apresenta requerimento nº 005/2015 de sua autoria, assunto: requer da Mesa
Diretora desta Casa, o envio de Moção de parabenização a todos os servidores do
quadro da Policia Militar e da Policia Civil em Manicoré, e passa a fazer suas
justificativas, agradece e finaliza. 3º orador: Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros
cumprimenta o Sr. Presidente o colegas vereadores e todo o público presente,
agradece a Deus por mais uma oportunidade de poder exercer seu trabalho;
parabeniza esta casa por ter marcado a reunião com o representante da Amazonas
Energia onde houve a participação de algumas pessoas; diz que é radicalmente ao
contrario a depredação do patrimônio público, mas que é favorável a manifestação do
povo em relação aos problemas que aflige o Município e o bom funcionamento dos
órgão que prestam serviços a população; diz que a falta de energia não prejudica
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somente o funcionamento da Câmara Municipal, mas prejudica o funcionamento das
Escolas, do Hospital, Postos de Saúde e outros; diz que como Coordenador do
Tecnológico tem tido grande prejuízo com a falta de funcionamento de energia na zona
rural nas comunidades onde tem as turmas do referido ensino; em ralação a reunião,
diz que fica preocupado, pois as pessoas já pensão que tratando de político é
mentiroso; diz que sempre procura cumprir com aquilo que promete, mas existem
pessoas que as vezes fazem promessas e não cumprem; diz que ficou preocupado
quando foi falado na reunião que estava chegando gerador de energia; diz que não
sabe se esse gerador chegou, pois observa que a situação continua da mesma forma;
diz que não quer procurar o culpado, mas temos que ver quem são os responsáveis
para resolver o problema; diz que precisamos ter a solução desse problema por que
parece que o problema é pequeno; e por que não é resolvido? acredita que como
representante do povo de Manicoré precisamos ver a forma de solucionar esse
problema juntamente com o responsável do mesmo. Em aparte o Ver. Luzinei
cumprimenta o Sr. Presidente os colegas vereadores e todo público presente, fala que
tanto nas audiências públicas que tivemos e nas reuniões, estamos tendo algum
problema, pois tem pessoas que vem nas audiências e nas reuniões com intuito de
querer aparecer e isso é ruim para as audiências e reuniões; diz que fica preocupado
com isso e fica na duvida em votar neste plenário para as próximas audiências
publicas; diz que muitas vezes as pessoas vem somente para criticar o próprio
vereador dizendo que o vereador não esta fazendo nada; parabeniza a boa intenção
da Mesa de comunicar os responsáveis para que possamos ter uma discussão e
chegar ao denominador comum que é o bem da população, orador agradece ao aparte
e incorpora seu pronunciamento, em aparte o Ver. Junhão fala que concorda com o
vereador Luzinei e com o orador; diz que pelo que sabe chegou o gerador, mas veio
errado; diz que houve uma melhora no serviço, mas continua o problema da energia;
diz que uma das coisas que foi questionado foi a questão do prazo quando vão resolver
o problema, ficou sem resposta exata; diz que perguntou informalmente quando iria
resolver disseram que seria em 30 dias; diz que ouviu o vereador Roberval dizer que o
problema não era o motor e sim na proteção e depois o engenheiro confirmou que era
isso mesmo. O orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; diz que
ouviu vereador dizer que tal vez não tenha mais audiência pública por tem gente que
pede o uso da tribuna livre para fazer discurso politico, por que as pessoas não sabem
o esforço que fizemos para resolver esse problema; diz que temos que ficar unidos
para resolver os problemas da população de Manicoré e inclusive a população do
interior; diz que faz mais de um ano que a população de Verdum, São João, Sempre
Viva, Delicia não tem energia e faz bastante tempo que a região de Democracia esta
pronta para receber energia; diz que precisamos que o presidente desta casa vá a
Manaus cobrar a Empresa a resolver problema, mas também que resolva o problema
das maquinas, pois não adianta ter mais demanda se não tem oferta de energia. Em
seguida fala das tramitações dos projetos; diz que a tramitação não pode ficar em
função pessoal; diz que está aqui todos os dias, pois sabe que compromisso seu está
aqui; diz que espera que a situação seja resolvida e que sejam colocados os projetos
de Lei em votação. Agradece e finaliza. Em seguida o Sr. Presidente fala que segundo
informação que lhe foi passado; diz que chegaram três geradores, sendo 2 da empresa
Oliveira e 01 da Empresa Agreco; diz que o problema que deu no grupo gerador citado
pelo vereador Junhão houve sim um problema, mas veio um técnico de Manaus e
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resolveu o problema e o gerador esta funcionando normalmente os três geradores; diz
que tem uma reserva de energia; fala sobre os projetos de Lei citado pelo vereador
Sabá; diz que não são seis meses, pois começou a tramitar após o recesso
parlamentar, ou seja dia 03.02 e são apenas três Projetos; diz que os outros de
nomenclaturas de escolas que começaram a tramitação na segunda quinzena de maio;
diz que esses projetos retornaram a comissão. Em aparte Ver. Sabá, diz que na
semana passada os projetos estavam em pauta, não sabe por que foi retirado; quando
fala de prazo não se refere só ao presidente e sim as comissões; diz que as comissões
tem o dever de dá o parecer contrario ou a favor; o Sr. Presidente diz que os Projetos
de nomenclatura foi dado entrada no dia 26.05; finaliza. Matérias a serem votadas no
Grande Expediente: requerimento n° 004 e n°005/2015 de autoria do Ver. Miro
Gomes; requerimento n°014 de autoria do Ver. Junhão, indicação 007/2015 de autoria
do Ver. Denilto. Ordem do Dia. Não houve. Considerações Finais: Não Houve
oradores inscritos. 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 Helton
Rodrigues Paes Secretario da Mesa Diretora lavrei a presente Ata. Sala das Sessões
da Câmara Municipal de Manicoré, Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares Duarte, em 08
de Junho de 2015.
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