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ATA DA 55ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 14 (quatorze) dias do mês de Setembro 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. 1º Secretario: Helton Rodrigues Paes, fez a chamada dos Senhores Vereadores,
estando presente até o momento a Vereador: Helton Rodrigues Paes. Ás 08:15 foi feita
a 2ª chamada dos Senhores vereadores, O Sr. 1º Secretario: Helton Rodrigues Paes,
2º Secretario: Denilto Silva dos Santos e demais Vereadores: Emir Pedraça de França,
Nara Nídia Bentes da Silva, Luzinei dos Santos Delgado, Mario Ruy Lacerda de Freitas
Junior, Markson Machado Barbosa, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros e Zulândio
Evaristo da Cunha Galdino. Com suas faltas justificadas: Roberval Edgar Medeiros
Neves, Anderson Ferreira de Oliveira, Eldamiro das Neves Gomes, Michel David Pinto
Breves. 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 53ª e 54ª Sessão Legislativa, que foi aprovada sem
restrições. Expedientes: recebidos e expedidos. Recebidos: Of. Nº 008/2015-AMIR;
Of. Nº 011/2015-STTR-MANICORÉ/AM; Of. Nº 012/2015-TG; Of. Nº 021/2015GS/SEMED; Requerimento nº 022/2015-GV/AND; Notificação nº 090/2015-DICREA;
Of. Cir. nº 143/2015 da Coordenadoria Regional de Educação de Manicoré; Convite, da
Secretaria Municipal de Produção Rural. Expedidos: Of. Nº 368, 372, 383, 385, 408,
413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 424 e 425/2015-GP. Pauta da Ordem do Dia: Não
houve. Grande Expediente: foi entregue a mesa Diretora o Requerimento Nº
021/2015/GVJ, requer informação do Prefeito Municipal de Manicoré informe as razões
da paralisação da obra da praça da melancia orçada em mais de R$ 192.000,00 (cento
e noventa e dois mil reais), como também cópia do Projeto arquitetônico da mesma;
Requerimento Nº 022/2015/GVJ, requer informação para que a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente realize uma fiscalização vigente e encaminhe cópia da mesma a este
Poder; Indicação Nº 010/2015/GVJ, que indica ao Poder Executivo realize o serviço de
manutenção no sistema de ar condicionado do Aeroporto de Manicoré. Foram inscritos
para uso da palavra no grande expediente os vereadores: Luzinei dos Santos Delgado,
Sabá Medeiros e Emir Pedraça de França. Uso da palavra: 1º Orador: Luzinei dos
Santos Delgado cumprimenta o Sr. Presidente que ora dirige os trabalhos, funcionários
desta casa e todo público presente, agradece a Deus por mais uma oportunidade de
poder esta retornando a esta tribuna para exercer seu trabalho, depois de um período
longo por causa do acidente que sofreu; registra seu agradecimento ao Presidente
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desta casa por sua compreensão, pelo período que passou afastado desta casa; diz
que apenas justificou sua ausência e nunca foi questionado pelo presidente para estar
nas sessões; diz que esteve na semana passada, juntamente com o Ver. Markson,
Uka, Prefeito e demais membros do Poder Executivo, estiveram na Estrada do
Sindicato fazendo a entrega de um Caminhão para que os produtores para que possam
escoar seus produtos, tanto da Vicinal quanto do Sindicato, parabeniza a articulação
que o Executivo teve junto ao Governo do Estado, que se concretizou na aquisição do
Caminhão para beneficiar os produtores; registra também o melhoramento das Vicinais
do Município de Manicoré, que segundo o Secretario de Infra-estruturar são mais de
70km melhoradas; diz que muitos produtores usam os Caminhões para carregar tijolos
e outros; registra também o atendimento da UBS Fluvial, que vem atendendo a
população da Zona Rural, no antigo porto da Praça da Bandeira; apresenta
requerimento nº 006/2015 de sua autoria, assunto: Requer informações a respeito da
Expansão da rede elétrica do Beco da Olaria, solicitado através do Requerimento nº
014/2014-GVLD e respondido através do Ofício nº 006/2014 da Eletrobrás Amazonas
Energia e passa a fazer suas justificativas; apresenta indicação nº 012/2015 de sua
autoria, assunto; Indicar na forma Regimental ao Chefe do Poder Executivo Municipal
através do Centro de Referência e Assistência de pessoas com fraturas decorrente de
acidentes e passa a fazer suas justificativas; era o que tinha para o momento, agradece
e finaliza. 2º Orador: Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros 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; registra
um convite recebido, onde fala que será realizado um mutirão previdenciário, nos dias
16, 17 e 18 de Setembro; diz que o mutirão que ocorrera no Auditório do Centro de
referência de Assistência Social; diz as ações do mutirão é uma parceria entre o Poder
Executivo e Judiciário; diz que se preocupa muito quando vê muitos Projetos de Lei
parados por falta de Parecer; fala que devemos fazer o nosso trabalho; diz que não
importa se o Prefeito está sancionando as Leis ou não; diz que como vereador e relator
da Comissão tem que fazer o seu papel que é fazer o relatório; apresenta o Parecer da
4ª Comissão permanente deste Poder, referente ao Projeto de Lei nº 014 de 13 de
julho de 2015, que cria o cargo de Coordenador Executivo do PRODETC no Âmbito do
Poder Executivo Municipal, modifica a Lei 858 e da outras providências e passa a fazer
suas justificativas; fala sobre os desfiles das Escolas Estaduais e Municipais; diz que
foi muito importante e bonito; apresenta o Requerimento nº 007/2015 de sua autoria,
assunto: Requer da Mesa Diretora da casa o envio de Moção de Congratulações ao
Coordenador da Seduc/AM, aos Gestores das Escolas Estaduais localizadas na sede
do Município, aos professores de cada Escola e aos funcionários, pelo brilhante Desfile
de 5 de Setembro e passa a fazer suas justificativas; apresenta Requerimento nº
008/2015 de sua autoria, assunto: Requer da Mesa Diretora da casa o envio de Moção
de Congratulações a Secretaria de Educação do Município, aos Gestores da Escolas
Municipais da Sede do Município, aos Professores e Funcionários de cada Escola pelo
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Brilhante desfile de 7 de Setembro e passa a fazer suas justificativas; apresenta
Requerimento nº 009/2015 de sua autoria, assunto: Requer da Mesa Diretora da casa
o envio de Moção de Congratulações aos Membros das Fanfarras da Escola Nossa
Senhora das Graças, Maria Sá Motta, Senador João Bosco de Lima e Aristeu das
Neves Bicho, pelo acompanhamento do brilhante desfile de 5 e 7 de Setembro;
apresenta Requerimento nº 010/2015 de sua autoria, assunto: Requer da Mesa
Diretora da casa o envio de Moção de Congratulações a Secretaria de Educação do
Município, aos Gestores das Escolas Municipais da Comunidade de São Francisco do
Acará, Urumatuba e Barro Alto, aos Professores e funcionários de cada Escola, pelo
brilhante desfile de 7 de Setembro realizado em suas Comunidades, era o que tinha
para o momento, agradece e finaliza. 3º Orador: Emir Pedraça de França cumprimenta
o Sr. Presidente que ora dirige os trabalhos, os colegas vereadores e todo público
presente; fala que esteve em visitas nas comunidades semana passada e retrasada, e
constatou que muitas Escolas estão em uma situação lamentável, a situação que
aquelas crianças estão passando em seu dia - a- dia; diz que ouviu um relato de um
Professor de Jatuarana, que essa Escola esta funcionando precariamente; diz que a
situação de merenda escolar, quando tem da para no maximo para 10 dias; diz que
isso é uma situação muito preocupante; diz que na semana retrasada esteve no
Atininga comunidade de Santa Terezinha e pais de alunos falaram que já ia para 60
dias que não tinha aula, devido que o Professor veio para a cidade passar as férias e
não voltou mais; diz que onde esteve visitando só é reclamação; relata que esteve
também no Repartimento na casa do Sr. Ezequias e os filhos dele foram para aula e
não deu nem 15 minutos e retornaram dizendo que não ia ter aula por falta de
combustível; diz que não teve aula sexta feira e talvez não tenha segunda, por que com
certeza não foram levar o combustível no sábado e nem domingo; relata que o motor
do Verdum esta com defeito e não esta tendo aula; diz que a Escola do Bracinho, os
moradores lhe informaram que já foram umas seis vezes fazer a medição para a
ampliação da Escola e não fizeram; diz que chegou ao limite, pois os pais dos alunos
estão construindo a Escola; fala que semana passada uma senhora estava morrendo
com eclampse no Hospital, e o Próprio Diretor do Hospital estava embarcando essa
senhora para Novo Aripuanã as 7: 00hs da noite; diz que isso é uma brincadeira e
desrespeito com o ser humano, por que sabemos que Médicos estão indo embora de
Manicoré por falta de pagamento; pergunta cadê o dinheiro que vem da saúde e da
Educação? O que se sabe que são pessoas que estão roubando o Município; diz que
professores reclamavam que estavam com duas cadeiras, mas recebiam somente
uma, por que sabemos que esse dinheiro era devolvido para funcionários que
trabalhavam dentro da Secretaria que colocavam um acréscimo há mais; diz que isso
já vem acontecendo a muito tempo; fala que as pessoas estão se promovendo as custa
do dinheiro público. Em aparte Ver. Junhão fala que sobre a questão dessa senhora e
que estava no porto no momento; relata que é a segunda vez que isso acontece em
nosso Município; conversou com o Diretor do Hospital que estava preocupado,
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logicamente com a situação que estava se apresentando no momento; fala que não vai
dizer que o Diretor é culpado por isso; relata que já citou varias vezes, que nenhum
Hospital funciona se não tiver o apoio do Poder Público Municipal por que falta Médico,
gente de nível elementar, de nível médio, técnico, então, se não houver a parceria do
Município não há uma boa assistência a saúde; diz que temos que buscar um
posicionamento oficial tanto do Hospital quanto da Secretaria de Saúde, para que
possamos se manifestar sobre esse assunto; diz que falou ontem com os familiares
deles e já estão fora de perigo, mas poderia ter acontecido algo pior e precisamos
chamar atenção para que isso não volte acontecer; diz que não tem nada contra Novo
Aripuanã, mas não podemos ter como base de referencia e saúde Novo Aripuanã, pois
Manicoré é maior economicamente em população e em todos os sentidos, mas esta
buscando em Novo Aripuanã o nosso problema de saúde, isso esta errado; temos que
saber por que não estão pagando os Médicos, se tem problemas financeiro, que
justifica a população sobre a atual situação; diz que não podem esta fazendo
procedimentos ariscados a Moça foi sedada, mas quem sedou se não tinha anestesista
e nem Médicos? Diz que isso é um caso a ser investigado; sugere que convidamos o
Diretor do Hospital e o secretario de Saúde para uma reunião para eles se
manifestarem e sabermos o posicionamento deles, orador agradece o aparte e
incorpora seu pronunciamento; fala que concorda com que o orador diz e que o
Hospital não tem como funcionar sem as parcerias, mas houve a troca do Diretor do
Hospital para melhorar a gestão; diz que estamos voltando no passado de levar
pacientes para Novo Aripuanã; diz que é inexplicável isso, de o nosso Município esta
sendo socorrido pelo Município pequeno, não desmerecendo o Município vizinho; diz
que, se isso esta acontecendo o maior culpado é o Prefeito, pois é ele quem gerencia
os recursos do Município; é lamentável a situação que estamos passando; fala sobre
as obra da minha casa minha vida a situação esta precário na comunidade de
Jatuarana; diz que temos que fazer um relatório dessa situação. Em aparte Ver. Sabá
Medeiros, fala que sobre a situação das Escolas é uma situação bastante complicada,
por que de 2004 tivemos uma decadência na questão das Escolas que foram se
deteriorando e faltou uma recuperação e hoje ainda temos essa situação, mas se
formos verificar, já avançamos muito, por que enquanto na Comunidade de Jatuarana a
Escola esta feia, nos temos muitas Comunidade com Escolas novas; relata que nem
tudo esta acabado como o orador fala, temos muitos exemplos aqui na cidade, como
Escola Estadual nova, quadras e outros, em relação a Santa Terrezinha, a aula não
estava acontecendo por que o Professor esta fazendo faculdade, mas não sabe se já
retornou, mas ele estava a 60 dias fazendo esse curso, sobre a aula do Tecnológico,
diz que falta de combustível não é verdade, se é um problema com o professor não
sabe, mas a falta de combustível não é por que tem certeza disso; em questão do
motor de luz do Verdum é verdadeiro, mas a Prefeitura pagou muito alto para
consertar, agora se quebrou novamente, acredita que ira mandar esse mecânico que
foi la consertar para refazer o trabalho, mas o motor esta funcionando sim, a partir de
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quinta feira começou a funcionar, sobre a questão de merenda, diz que a merenda
escolar esta sendo comprado o dobro que vem repassado pelo Governo do Estado,
agora é necessário que quem vai fazer a merenda saiba dividir, tem que saber fazer
para que déia pelo menos 20 dias de aula, orador agradece o aparte e incorpora seu
pronunciamento, fala que no Repartimento, se não é verdade foi eles que falaram pra
nos que não tinha aula por causa do combustível, diz que sábado quando saíram do
Verdum o motor estava no prego, a situação da merenda, diz que não tem como fazer,
pois hoje a merenda esta sendo dividida pelos pais dos alunos por que não tem quem
faça; relata que se é pouco se vai dividir ai que não vão dar mesmo, por que em vez de
comer só o aluno vai comer a família toda, na questão do Atininga não é a Escola, é
por causa do Professor, por que todos os outros já tinham voltado para dar aula e ele
não, fala sobre a situação da Embratel que hoje esta abandonada, a policia é
testemunha disso, não tem mais vigia, pede para que possam fazer a limpeza do
terreno, e a situação é muito ariscada e perigosa, era o que tinha para o momento,
Agradece e finaliza. Questão de ordem Ver, Uka pede que seja transcrito na ata o
pronunciamento do Ver. Kdé e depois de aprovado solicita uma copia. Matérias a
serem votadas no Grande Expediente: Requerimento nº 006/2015 de autoria do Ver.
Luzinei; Requerimento nº 007, 008, 009 e 010/2015 de autoria do Ver. Sabá Medeiros;
Requerimento nº 021, 22 /2015 de autoria do Ver. Junhão; Indicação nº 010/2015 de
autoria do Ver. Junhão; Indicação nº 012/2015 de autoria do Ver. Luzinei. Ordem do
Dia. Não houve. Considerações Finais: Não houve oradores inscritos. Não havendo
mais nada a tratar, o senhor Presidente que ora dirige os trabalhos, Helton Rodrigues
Paes, 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 14 de
Setembro de 2015.
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