Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 45ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 04 (quatro) dias do mês de agosto 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,
O Sr. Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves fez a chamada dos Senhores
Vereadores, estando presente até o momento o Vereador: Manuel Sebastião Pimentel
de Medeiros. Ás 08:15 foi feita a 2ª chamada dos Senhores vereadores, O Sr.
Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves, 2º Vice Presidente: Michel David Pinto
Breves, 2º Secretário: Denilto Silva dos Santos: e demais Vereadores: Nara Nídia
Bentes da Silva, Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior, Manuel Sebastião Pimentel de
Medeiros e Markson Machado Barbosa. Com suas faltas justificadas: Anderson
Ferreira de Oliveira, Emir Pedraça de França, Eldamiro das Neves Gomes, Luzinei dos
Santos Delgado, Helton Rodrigues Paes e Zulândio Evaristo da Cunha Galdino. 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 das atas da 43ª e 44ª Sessão Legislativa, que foi aprovada com o adendo do
Ver. Roberval. Expedientes: recebidos e expedidos. Recebidos: Of. Cir. Nº
004/2015/SEMAD; Comunicado Nº 043, 060 e 061/2015 do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação. Expedidos: Of. Nº 287 e 347/2015/GP. Pauta da
Ordem do Dia: Não houve. Grande Expediente: Foi inscrito apenas o Ver. Sabá
Medeiros: Uso da palavra. 1º Orador: Ver. Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros
cumprimenta o Sr. Presidente os colegas vereadores e todo público presente, agradece
a Deus por mais uma oportunidade de poder exercer seu trabalho, fala que está
preocupado com relação ao Programa Luz Para Todos nas regiões de: Verdum,
Nazaré do Retiro, Democracia e até o Capanãzinho; diz que com relação a
implantação, a parte mais difícil já foi realizada, estando faltando apenas a resolução
de um cabo; diz que tem preocupação, pois precisamos solicitar e cobrar a resolução
do problema para beneficiar a todos nestas regiões; apresenta Indicação 037/2015 de
sua autoria, assunto: indicar a Prefeitura Municipal conserto dos grupos geradores das
comunidades de Verdum e Nazaré do Retiro e passa a fazer suas justificativas; fala ao
Ver. Presidente do respeito que tem por sua pessoa e por todos os colegas
vereadores; diz que já ouviu comentário desagradável do Ver. Roberval em relação a
sua pessoa; diz que nem todos os políticos mentem, nem são desleal ou ladrão; diz
que já foi Secretario de finanças por duas vezes, foi Secretario de Educação,
Presidente de Câmara por duas vezes; diz que o mentiroso vai sempre pelo caminho
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do Ladrão e muitas vezes se da bem momentaneamente, mas no final se dá mal; diz
que sempre procurou fazer sua política diferente dos outros: sem mentir, sem ser
desleal; diz ao Ver. Roberval, que quando comentou do caso do Hospital, não disse
que tinha falado com alguém; diz que fez apenas uma suposição do que poderia ter
acontecido; diz que não sabia quem eram as pessoas que estavam de plantão; diz que
não estamos na Câmara para se tratar de coisa de família ou defender a mesma,
estamos aqui para falar das coisas públicas; diz que procurou a enfermeira que estava
de plantão para que as coisas ficassem esclarecidas; diz que procurou a Enfermeira
Zilda para se informar do acontecido, onde a mesma informou que o adolescente
chegou muito mal e o Médico e fez todo procedimento que deveria ter feito; diz que o
Médico não para dormir, mas sim para buscar auxilio com um amigo para ver o que ele
poderia fazer para salvar o adolescente; diz que o Ver. Roberval sabe que no momento
que avisaram o Médico que o menino estava morrendo, em menos de um minuto foi vê
o paciente; Em aparte Ver. Junhão fala sobre o acesso desses menores a esses
objetos explosivos; diz que existem cidades em nosso País que eles delimitaram áreas
para a venda desses explosivos e proibiram o acesso desses menores a esses
explosivos; diz que precisamos colocar em pauta esse tipo de discussão para
evitarmos esse tipo de acesso; outra questão é a luz para todos; fala que durante o
recesso Parlamentar esteve na Eletrobrás discutindo exatamente sobre essas
travessias e dos problemas dos cabos; diz que lhe informaram que na hora de
lançarem o cabo na travessia ele contorceu num ponto na Barreira do Matupiri e em
dois pontos na Democracia, segundo os técnicos colocaram em laudo; diz que já
pediram esse tipo de cabo, mas não lhe deram um prazo e nem disseram quando
chegaria esse cabo, espera que seja solucionado esses problemas o mais rápido
possível, orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento: Em aparte Ver.
Roberval Neves fala que o orador fez uma acusação a ele e não sugeriu como falou;
diz que essa acusação precisa ser provada; diz que fica assustado com isso quando o
orador diz que é seu amigo e faz uma acusação desse tamanho; diz que não considera
isso, uma acusação de um amigo; fala que não fez acusação a ninguém e muito menos
tratou alguém mal; diz que não falou que o Médico não havia feito o procedimento
correto; o que falou que ele fez o procedimento inicial quando chegou la; diz que
quando chegou no hospital a única enfermeira que estava cuidando do caso era a
Dona Rita; diz que a enfermeira Margarida que estava atendendo na frente auxiliado
pela técnica de Enfermagem (Bia); diz que quando entrou no hospital lhe informaram
que o Médico tinha acabado de sair para o conforto, mas depois que viram que tinha
chegado foram chamar o Médico, ele veio e começou a fazer massagem no
adolescente; relata ainda que tem tudo isso em vídeo autorizado pala mãe; diz que já
lhe fizeram uma acusação; diz que até o Dr. Gilberto lhe acusou de ter agredido uma
funcionaria do posto; diz que montaram um complô para dizer isso; diz que quando for
aos postos de saúde vai levar uma maquina para gravar ou uma testemunha para não
ser acusado levianamente por que é o que o Governo faz; diz que como vereador
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procura cumprir seu papel de fiscalizar. Orador agradece o aparte e incorpora seu
pronunciamento; fala que ontem quando falou sobre essa questão no seu aparte, diz
que não afirmou e nem fez acusação nenhuma, apenas perguntou se as enfermeiras
choraram com a morte do adolescente ou será que foi pela forma que o Ver. Chegou
ao local; diz que apenas fez um questionamento, era o que tinha para o momento
agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande Expediente: Requerimento
nº 018/2015 de autoria do Ver. Anderson; Requerimento nº 020/2015 de autoria do Ver.
Junhão; Indicação nº 009 e 010/2015 de autoria da Vereadora Nara Nídia; indicação nº
037 de autoria do Ver. Sabá Medeiros; Requerimento Verbal, de autoria do Ver.
Junhão. Ordem do Dia Não houve. Considerações Finais: Foi inscrito apenas o Ver.
Roberval Neves; diz que quando foi a Manaus esteve conversando com o pessoal do
CCOT, para que possa fazer novamente algumas mudanças da Lei Orgânica do nosso
Município e do Regimento Interno, pois se iniciou a discussão na administração do Ver.
Sabá, mas não houve conclusões e precisamos dar continuidade nas discussões e
fazer as mudanças necessárias ao Regimento interno; diz que solicitou a elaboração
do plano de cargo e salários dos profissionais da Câmara Municipal; diz que em seu
ponto de vista esse atual é muito simples e não dar muita garantia ao servidor; sugere
aos colegas vereadores que façamos uma reunião interna para a discussão desses
assuntos. 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 04 de Agosto
de 2015.
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