Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 44ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 03 (três) 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: Helton Rodrigues Paes,
Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros e Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior. 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, 1º Secretário:
Helton Rodrigues Paes: e demais Vereadores: Emir Pedraça de França, Nara Nídia
Bentes da Silva, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, Markson Machado Barbosa,
Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior e Zulândio Evaristo da Cunha Galdino. Com suas
faltas justificadas: Anderson Ferreira de Oliveira, Eldamiro das Neves Gomes, Denilto
Silva dos Santos e Luzinei dos Santos Delgado. 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 dos expedientes:
recebidos e expedidos. Recebidos: Requerimento nº 017/2015 – GV – Anderson; Of.
Nº 003/2015/ INET; Of. Nº 046/2015/ GDDC/ALEAM; Of. Nº 053/2015/VTH; Of. Nº
152/2015 – SEMED; Of. Nº 220/2015 – CRA-AM; Of. Nº 521/2015-GSUSAM.
Expedidos: Of. Cir. Nº 053/ GP; Of. Cir. Nº 063/ GP; Of. Cir. Nº 064/ GP; Relatório de
verificação de computador/GP; Of. Nº 301, 305, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345,
346, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358 e 359/2015/GP. Pauta da
Ordem do Dia: Não houve. Grande Expediente: Foram inscritos os vereadores: Sabá
Medeiros, Kdé e Roberval Neves. 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; comenta sobre a primeira viagem da UBS fluvial as comunidades rurais do
Município de Manicoré; diz que a UBS fez polo em muitas comunidades e durante esse
atendimento tiverem aproximadamente 500 atendimentos médicos e outros; diz que
apresentou este relatório da UBS fluvial somente para que os vereadores saibam o que
foi feito pela UBS fluvial nas comunidades que foram atendidas; apresenta Indicação nº
034 de sua autoria, assunto: indicar a Secretaria Estadual de Educação e qualidade do
Ensino – SEDUC a convenção de transporte escolar para os alunos do Ensino
Fundamental de 6º ao 9º ano e Ensino Médio, que moram na Estrada do Monte Santo
que estudam no turno vespertino nas Escolas do Estado, e passa a fazer suas
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justificativas; apresenta Indicação nº 035 de sua autoria, assunto: indicar a Secretaria
Municipal de Educação, doação de um bebedouro, caixa d’água e bomba submersa
para a Escola da comunidade de Monte Santo, e passa a fazer suas justificativas;
apresenta Indicação nº 036 de sua autoria, assunto: indicar a Secretaria Municipal a
concessão de transporte Escolar para os alunos do Ensino Fundamental, que moram
na Estrada Sindicato e seus ramais próximo ao retiro da Igreja Católica que estudam
no turno vespertino nas Escolas do Município, e passa a fazer suas justificativas,
agradece e finaliza. 2º Orador: Ver. Emir Pedraça de França cumprimenta o Sr.
Presidente os colegas vereadores e todo público presente; fala que pediu o uso da
tribuna para falar das indicações e requerimentos que não foram atendidos pelo
Executivo, referente a solicitação de informações das matérias que apresentamos, por
que as vezes ficamos sem resposta quando as pessoas nos cobram isso, cita como
exemplo um requerimento que apresentou a Secretaria de Educação em 09 de Março
de 2015; diz que segundo a Lei a tolerância é no Maximo 5 dias; diz que o
requerimento já está com três meses e não tem nenhuma resposta; diz que isso é falta
de respeito com este poder; fala que temos que exigir mais respeito com este poder e
cobrar mais sobre essa situação; sugere para o Sr. Presidente que envie o
requerimento ao Ministério Público para que faça cumprir a Lei; fala sobre a questão da
situação do nosso hospital; diz que as pessoas que vão no Hospital 99,9% saem
reclamando; diz que isso há muito tempo isso vem acontecendo; diz que quando as
pessoas procuram o Hospital é por que elas esperam ser bem atendido e que possa
resolver seu problema; mas na verdade isso não está acontecendo, pois falta
medicamentos, atendimentos médicos, tanto no Hospital como também nos posto de
saúde; diz que a situação cada vez mais critica e não vemos melhorias nenhuma;
comunica ao Plenário que amanhã não vai esta presente na Sessão devido está
participando do curso de boas práticas do cultivo de bananeiras em terra firme com o
pessoal do IDAM; diz que o curso iniciou dia 29.07; diz que é um curso muito
importante para os agricultores que o Governo do Estado esta proporcionando para o
Município de Manicoré, agradece e finaliza. Neste momento o Sr. Presidente convida o
Sr. 2º Vice presidente: Michel Dave Pinto Breves, para assumir a direção dos trabalhos
e pede a palavra. 3º Orador: Ver. Roberval Edgar Medeiros Neves, cumprimenta o Sr.
Presidente que ora dirige os trabalhos, os colegas vereadores e todo público presente,
agradece a Deus por mais uma oportunidade de poder exercer seu trabalho; fala que
ouviu propaganda do Governo na televisão e as pessoas mandam mensagem
perguntando como é que está Manicoré; diz que Manicoré não esta como falam na
propaganda; na questão da saúde e Educação e o que mais nos afeta realmente é a
falta de Educação de qualidade; diz que quem apóia o Prefeito é claro que não vai falar
os defeitos do Governo, e o papel a oposição é mostrar os defeitos, os erros da
administração; diz que o papel da Câmara é de fazer o controle social, ou seja, a
fiscalização; diz que quanto as ações do Governo, ele não faz mais do que sua
obrigação em executar os trabalhos necessários à solução dos problemas comuns; fala
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sobre o trator que foi doado pelo Governo Federal para os Municípios, para fazerem
aragem, diz que as pessoas da região do uruá tem vindo na Câmara Municipal pedir
combustível para funcionar a Máquina e equipamentos, então se pergunta: o que o
Governo Municipal esta fazendo? Qual sua parcela de contribuição nesse processo?
Porque o Governo Federal doou a máquina e os comunitários dão o combustível! Fala
que outra coisa que lhe preocupa muito é a questão da saúde precária no Município de
Manicoré; diz que a população está ficando doente e cada vez mais faltam remédios e
Médicos no Hospital e Postos de Saúde; pede aos membros da Comissão de
Educação, Saúde e Assistência Social que façam visitas nos Postos de Saúde, nos
bairros, nas comunidades e no Hospital; diz que precisamos cumprir com o nosso
papel de fiscalizador; fala que recebeu um telefonema de Manaus lhe pedindo para
verificar as condições de atendimento e de saúde de um adolescente de 13 anos de
idade que “fez uma experiência errada” e veio causar sua morte; diz que quando
chegou ao Hospital o Médico já havia feito o procedimento, mas, quando chegou na
enfermaria, onde o adolescente se encontrava, lhe informaram que o Médico já tinha
ido para seu repouso, e que depois de uns 50 minutos a situação do menino piorou e
veio a falecer; diz que ficou chocado com a situação e as enfermeiras que estão
trabalhando dia a dia com essa situação choraram com a situação do garoto; diz que a
situação da saúde em Manicoré esta acabada e precisamos fazer alguma coisa; diz
que o Governo não está preocupado com a situação da saúde do Município. Em
aparte Ver. Sabá Medeiros, fala que com relação do adolescente, diz que fica muito
triste com essa situação, apresenta suas condolências a família, mas com relação as
enfermeiras quando choraram, fala que não sabe se elas choraram pelas questão da
morte do adolescente ou pela questão do tratamento relatado pelo orador com relação
a elas; diz que segundo informação o orador foi muito duro em relação ao tratamento
das enfermeiras; em relação a questão da saúde, sabemos que os problemas não são
poucos, mas sabemos também que isso não existe somente em Manicoré; diz que o
Município de Manicoré não esta pior do que os outros; diz que temos hoje uma boa
quantidade de Médicos, enfermeira atendendo nos postos e no Hospital; diz que temos
uma UBS fluvial e que nunca foi falado que é recurso do Governo Municipal, mas sim é
recurso do Governo Federal e acredita que isso vai melhorar a saúde dos ribeirinhos do
nosso Município; com relação ao Hospital o orador coloca a culpa no Governo
Municipal, mas quando se trata de Escolas o orador diz que é recurso do Governo
Federal; diz que não quer colocar a culpa em ninguém, mas precisamos melhorar,
tanto o Governo Federal, Estadual e Municipal; com relação a questão agrícola, fala
que o Trator agrícola foi comprado com o recurso do Município e o outro através de
convenio com o Estado, orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento, diz
que não falou com enfermeira nenhuma com o tom elevado e que a gestão do Hospital
está pior do que a gestão passada e isso é sim culpa do Governo Municipal. Em aparte
Ver. Junhão se solidariza com a família do adolescente, fala que sobre o procedimento
que foi tomado é difícil dizer se está correto ou não; fala que a gestão do Hospital
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
mudou para pior e na última gestão tudo que poderia ser feito para melhorar a situação
foi feito; diz que nenhuma gestão do Hospital funciona sem o apoio do Governo
municipal; diz que quando houve a mudança de gestão o Governo tirou todos os
funcionários do Hospital e, mesmo naquela época, o paciente não ia para Novo
Aripuanã, como vai hoje; diz que o gestor fala que os recursos do Hospital vêm em
parte para pagar avião, isso é mentiroso porque o Estado tem o salva-aéreo justamente
para atender esses casos, então isso não se justifica; orador agradece o aparte e
finaliza. Matérias a serem votadas no Grande Expediente: Indicação 034, 035 e
036/2015 de autoria do Ver. Sabá Medeiros. Ordem do Dia Não houve.
Considerações Finais: Foram inscritos os vereadores: Sabá Madeiros e Roberval
Neves: 1º Ver. Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros fala que as informações que
teve foi que o orador esteve no Hospital e por esse motivo que falou sobre as
enfermeiras que choraram com o falecimento do adolescente ou da maneira que
estava sendo tratado; em relação a questão de resolver todos os problemas é muito
difícil; diz que mesmo sabendo que a gestão passada era contra o Governo, mas
nunca exigiu que ela resolvesse todos os problemas; diz que com recurso nas se
resolve todos os problemas imagina sem recursos; diz que não é fácil você administrar,
e sabemos que hoje mesmo passando recurso para a saúde e Educação não tem
como resolver todos os problemas, era o que tinha agradece e finaliza. 2º Ver.
Roberval Edgar Medeiros Neves fala que o orador lhe fez uma acusação dizendo que
tratou mal os funcionários (as enfermeiras); diz que se não foi ninguém que lhe
informou, então o orador esta mentindo; diz que não fez acusação a ninguém. 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, Secretário da
Mesa Diretora lavrei a presente Ata. Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Manicoré, Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares Duarte, em 03 de Agosto de 2015.
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