Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de Março de 2016 (dois mil e dezesseis), 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 Vice presidente: Anderson Ferreira de Oliveira fez a chamada dos Senhores
Vereadores, estando presente até o momento o Vereador: Denilto Silva dos Santos e
Zulândio Evaristo da Cunha Galdino. Ás 08:15 foi feita a 2ª chamada dos Senhores
vereadores, O Sr. Presidente em Exercício: Anderson Ferreira de Oliveira, 1º
secretario: Helton Rodrigues Paes, 2º secretario: Denilto Silva dos Santos e demais
Vereadores: Emir Pedraça de França, Eldamiro das Neves Gomes, Nara Nídia Bentes
da Silva, Luzinei dos Santos Delgado, Mario Ruy Lacerda de Freitas Júnior, Manuel
Sebastião Pimentel de Medeiros e Zulândio Evaristo da Cunha Galdino. Com suas
faltas justificadas: Roberval Edgar Medeiros Neves, Markson Machado Barbosa,
Michel Dave 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 da ata da 10ª sessão ordinária que foi
aprovada sem restrições. Expediente: recebidos e expedidos. Não houve. Pauta da
Ordem do Dia: Não houve. Matérias entregue a secretaria; Parecer nº 003 da
segunda Comissão de Finanças e Orçamento, sobre o Projeto de Lei 003/2016 de 29
de Fevereiro de 2016, de autoria do Ver. Miro Gomes, que Dispõe sobre a Lei da
caminhada saudável e da outras providencias. Grande Expediente: Questão de ordem
Ver. Junhão pede licença para sair do Plenário, para tratar assunto referente a saúde
de seu filho; Foram inscritos os Vereadores: Luzinei dos Santos Delgado e Manuel
Sebastião Pimentel de Medeiros: Uso da palavra: 1º Orador: Luzinei dos Santos
Delgado cumprimenta o Sr. Presidente que ora dirige os trabalhos, colegas vereadores
e todos público presente, agradece a Deus por mais uma oportunidade de poder
exercer seu trabalho; Apresenta Indicação nº 013/2016 de sua autoria, assunto: Requer
na forma Regimental que seja oficializado ao chefe do Poder executivo Municipal e a
Secretaria de saúde, quanto a necessidade de um agente comunitário de saúde (ACS),
na Estrada do Atininga 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, colegas vereadores e todos
público presente; Informa a Mesa Diretora desta Casa, que se desligou do Partido
Verde (PV) e hoje esta filiado ao PSD; Fala sobre a situação do Hospital de Manicoré,
mas muitas vezes fazemos crítica sem conhecer um pouco da situação; diz que
conforme informações o Hospital Regional de Manicoré, a unidade está sem receber
recurso desde o ano passado; relata que é muito difícil administrar sem o recurso; diz
que tem muita falta de remédio, mas temos que relevar, pois está com mais de seis
meses sem receber recurso e o administrador ainda está mantendo o Hospital com
alguma coisa; Em aparte Ver. Emir França fala que esse é um assunto que iria
convidar o orador, o Ver. Helton que faz parte da Comissão, para fazermos um relatório
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de emergência, conforma a necessidade; relata que esteve essa semana no Hospital e
presenciou varias situações de cuidados especiais; diz que o Governador que tem o
conhecimento disso; o Prefeito tem o conhecimento disso e apoiou o Governador; diz
que essa situação esta no limite, pois já ouviu pessoas falarem, que estão sujeitas a
fazer alguma coisa; diz que um Sr. foi tomar um soro e teve que comprar complexo B e
C; diz que um funcionário falou, que trabalha à 27 anos no Hospital e nunca tinha visto
essa situação; diz que a única coisa que é bom é quando o Dr. Luiz esta aqui que o
mesmo salva muitas vidas; diz que isso é uma situação muito preocupante; Orador
agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; diz que o ver. Emir França tem
razão, quando fala dessa situação; diz que, quem assiste o jornal observa que não é
aqui só no Município de Manicoré é uma situação em geral no Brasil hoje; queremos
que a situação melhore, mas sem repasse é muito difícil; espera que o Governo tenha
a sensibilidade de pelo menos passar algumas parcelas, e assim o Hospital de volta
caminhar de uma forma que possa dar um bom atendimento para as pessoas; diz que
se forem fazer a visita amanhã após a reunião, para fazermos o relatório, não apenas
de denuncia, mas mostrar caminhos para resolver esses problemas; Diz que foi na
comunidade do Miriti, no Matupiri Grande; onde passamos os festejos e também
verificando a situação da Educação, relata que o Miriti precisa de mais uma sala de
aula, que o Município esta trazendo alunos de quase uma hora de viagem do Poção
para o Miriti; Fala sobre o relatório de prevenção à Dengue, Chikungunya e Zika Vírus;
Diz que hoje no Brasil estamos tendo muitas dificuldades em relação ao Zika Vírus; diz
que fica preocupado com a saúde pública, parabeniza o Sr. Ricardo pelo trabalho que
fez nos Bairros de Manicoré, era o que tinha para o momento, agradece e finaliza.
Matérias a serem votadas no Grande Expediente: Indicação nº 013/2016 de autoria
do Ver. Luzinei. 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 Helton Rodrigues Paes, 1º Secretário da
Mesa Diretora lavrei a presente Ata. Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Manicoré, Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares Duarte, em 21 de Março de 2016.
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