Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 04 (quatro) dias do mês de Abril 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. 2º Secretario: Denilto Silva dos Santos fez a chamada dos Senhores Vereadores,
estando presente até o momento o Vereador: Edson Minoro Tsugawa e Wellington
Yuri Lelo Reis. Ás 08:15 foi feita a 2ª chamada dos Senhores vereadores, presentes O
Sr. Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves, 1º secretario: Helton Rodrigues Paes,
2º secretario: Denilto Silva dos Santos e demais Vereadores: Emir Pedraça de França,
Edson Minoro Tsugawa, Luzinei dos Santos Delgado, Mario Ruy Lacerda de Freitas,
Markson Machado Barbosa, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros e Zulândio
Evaristo da Cunha Galdino. Com suas faltas justificadas: Anderson Ferreira de
Oliveira e 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 13ª Sessão Ordinária que foi
aprovada com adendo do Ver. Luzinei e Roberval Neves. Expediente: recebidos e
expedidos. Recebidos: Of. nº 001/2016/EMT; Of. nº 003/2016/Gabinete do Vice
Prefeito; Of. nº 026/2016/Instituto de Desenvolvimento Amazonense Sustentável; Of. nº
058 e 059/2016/Gabinete do Prefeito; Of. nº 058/2016/PMM/Referente ao Balanço
Geral da Prefeitura Municipal de Manicoré; Of. nº 071 e 076/2016/ GAB/SEMA;
Comunicado/SEMED. Expedidos: Of. nº 100, 104 e 113/2016/DPE; Of. nº 114 e
115/2016/GP. Pauta da Ordem do Dia: Não houve. Matérias entregue a secretaria:
Não houve. Grande Expediente: Neste momento o Sr. Presidente pede ao 1º
Secretário: Helton Rodrigues Paes para assumir a Direção dos trabalhos e
conseqüentemente a presidência deste poder em virtude da viagem que fará a
Manaus; pede licença de todos e deseja uma excelente reunião. Foram inscritos para
uso da palavra no grande expediente, os vereadores: Yuri Reis, Mario Ruy, Emir
França, Sabá Medeiros e Uca Galdino: Uso da palavra: 1º Orador: Yuri Reis
cumprimenta o Sr. Presidente que ora dirige os trabalhos, colegas vereadores e todo
público presente; Agradece a grande equipe de saúde onde esteve três anos no
comando da saúde do Município; agradece ao Ver. Helton Paes e Emir frança pela
compreensão e respeitabilidade que tiveram quando esteve à frente da Comissão de
saúde visitando a Secretaria de saúde, para verificar como estava o andamento de
algumas situações dentro da Secretaria; Diz que os problemas enfrentados na
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secretaria são rotineiros; diz que o importante do gestor na crise ou momento mais
difícil ele não é um gestor somente de situações boas, mas é preciso saber gerir os
problemas; diz que buscou todos os momentos soluções para isso; admite as falhas e
os erros, mas também deixa legados importantes que vão deixar para o Município
situações estruturantes para os futuros gestores; Agradece ao Ver. Miro Gomes e
Vereadora Nara Nídia, pois no período que estiveram aqui como parlamentar souberam
representar com lealdade, respeito, tanto ao orador, quanto ao Ver. Edson Minoro;
agradece a todos os Secretários do Município, ao Governo Municipal e a todos os
vereadores; era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. 2º Orador: Mario
Ruy cumprimenta o Sr. Presidente que ora dirige os trabalhos colegas vereadores e
todo público presente; reitera o requerimento nº 007/2016 que fez na semana passa,
sobre a questão da limpeza dos bueiros, meios fios da rua do cruzamento da Avenida
Amazonas, com a Getulio Vargas até a travessa Manaus; diz que fizeram uma
limpeza, com a capina, mas o problema que os bueiros não foram limpos; sabemos
que a Secretaria de Meio Ambiente tem que acompanhar a limpeza, pois, os resíduos
não devem ser direcionados a rede de esgoto; registra a viagem que fez ontem a Zona
Rural a comunidade de Rio Preto e outras comunidades vizinhas, vendo o problema de
energia, que é grave e a muita tempo ainda não se restabeleceu; espera que essa
situação seja resolvida e a pessoas posam ter uma energia de qualidade na Zona
Rural; relata que os comunitários do Rio Preto informaram que o agente de saúde fazia
três anos que não visitava o Rio Preto; diz que o Agente de Saúde se chamado Nilton e
informaram ainda a falta de medicamento; sabemos que não esta fácil, mas sabemos
que o orçamento em vez de cair com a crise, mas fez foi aumentar; pode ser problema
do Estado; mas vamos ter que fazer o possível para aquele agente chegue naquela
comunidade, que os medicamentos chegue para que o mesmo possa trabalhar; espera
que as soluções chegue o mais breve possível; fala sobre a BR174, que a cada dia os
problemas aumentam e as pessoas querem se apegar na vontade de ir e vir pela
rodovia; diz que temos que respeitar a vontade da natureza; diz que não contam mais
com a TESCOM, pois que era para ter feito o serviço, mas não fizeram nem os
pequenos reparos, que tínhamos combinado de fazer; relata que nesse ultimo final de
semana uma equipe tentou fazer isso manualmente, para tentar assegurar o trafego
naquela rodovia; diz que fica muito triste com isso, pois se uma empresa ganha o
contrato para prestar manutenção por seis anos é para presta o serviço aos seis anos;
diz que precisamos ter essa manifestação e a resposta do Poder Público que estar a
frente disso; pedir ao Executivo que cobre junto com a Câmara a manutenção da BR;
dá boas vindas aos Vereadores Edson Minoro e Yuri Reis; pede da Mesa Diretora, da
Secretaria e do Setor Jurídico desta casa, estudo quanto a sucessão do Prefeito, de
acordo com a modificação feita na Lei Orgânica do Município de Manicoré; Em aparte
Ver. Sabá Medeiros parabeniza o orador pelo pronunciamento; diz que o orador tocou
num assunto muito importante, por que existem vereadores que talvez queiram ser
candidato a prefeito ou vice Prefeito; acredita que se assumir como prefeito, nem
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candidato a vereador poderá ser; diz que seria bom fazer esse estudo para que as
pessoas possam ter essa informação precisa; Orador agradece o aparte e incorpora
seu pronunciamento; diz que isso tem que ser analisado para que possamos concorrer
dentro da Lei; era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. 3º Orador: Emir
França cumprimenta o Sr. Presidente que ora dirige os trabalhos colegas vereadores e
todo público presente; fala sobre a situação do Hospital que esta em uma situação
caótica e não conseguimos a resposta; diz que a população clama pela melhoria; Diz
que a Comissão de Saúde, fez novamente a visita ao Hospital devido o clamor da
população que vem a cada dia mais piorando; constatamos através de fotografias,
relatos de pessoas da situação que se encontra o Hospital; relato de pacientes
comprando remédios; diz que os relatos da população está sendo confirmado; diz que
isso é inaceitável; diz que em qualquer entidade manter funcionando sem recurso é
muito complicado; ouviu o relata do gestor sobre a situação e se torna inviável a
manutenção; fala que lutaram tanto para fazer a troca da gestão do Hospital e
conseguiram; trabalharam para eleger o governador, são aliados do governador e a
esperança de todos, é que a situação melhorasse, mas foi ao contrario; diz que são
situações que não temos melhoria nenhuma; diz que a crise não afetou Manicoré
financeiramente; diz que o recurso não deixou de vim em todas as áreas de Saúde,
Educação; diz que o Município teve o um superávit de dez milhões de 2014 para 2015;
na questão da Educação não tem um material didático na Escola; tem Escola que a
Diretora está pedindo material de limpeza para a Escola; diz que chegou a merenda
nas escolas, mas não tem merendeira; fala sobre a questão do agente, que estava
usando o nome das pessoas e enganando a população, pois, para receber seus
proventos tem que fazer o relatório; fala que sua esposa foi a Hospital e passou meia
hora e não foi atendida, pois não tinha nem recepcionista para fazer ficha; diz que a
comissão irá concluir o relatório sobre o hospital; diz que esteve informações do
falecimento de um senhor essa noite por falta de oxigênio e de atendimento, pois não
tinha médico; espera que essa situação melhore; era o que tinha para o momento,
agradece e finaliza. Orador: Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros cumprimenta o
Sr. Presidente que ora dirige os trabalhos; colegas vereadores e todo público presente;
agradece a Deus por mais uma oportunidade de poder exercer seu trabalho; dá as
boas vindas aos Vereadores, Edson Minoro e Yuri Reis, que por força da Lei tiveram
que voltar, mas estavam prestando serviço ao Município; espera que possam fazer um
bom trabalho como foi feito pelo Ver. Miro Gomes e Nara Nídia; ouvindo as palavras do
Ver. Kdé; diz que o Município tem problemas, como tem até de forma muito mais
acentuada do que outros Municípios; assim como nas grandes cidades na questão da
saúde; acredita que o Governo Municipal faz de tudo para resolver essa situação da
Saúde e Educação no Município; diz que fica preocupada, quando fala que três anos o
agente de saúde não atende no Rio Preto, mas pergunta: onde esta esse povo que não
vem reclamar na Secretaria, que não recebe atendimento; diz que se isso é verdadeiro
o mesmo tem que ser punido; com relação ao aumento do orçamento do Município,
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citado pelo Ver. Kdé; diz que se você esta de um lado você vai sempre dizer que as
coisas estão boas e tem muito dinheiro; diz que convenio não é aumento de receita; diz
que nos não podemos esquecer que tivemos aumento de 45% na energia elétrica;
aumento de gasolina; diz que isso aumentou também na prefeitura e nos postos de
saúde, mas não consideramos isso; quando estamos de outro lado, achamos que só
teve aumento na receita, mas não vimos que teve aumento no salário mínimo; diz que
na questão do superávit quer vê o aumento, por que depois o Sr. Presidente não quer
que o mesmo venha dize no final do ano, que não vai poder segurar o nosso assessor,
até o final do ano por que a receita esta baixa; diz que se aumentou em 20% na
receita, na Câmara também temos que receber esse aumento; Em aparte Ver. Kdé diz
que no demonstrativo que tem não cita nenhum convênio; cita o FPM, e outros
impostos; diz que estamos fazendo uma comparação no Município pelo recurso que o
mesmo está recebendo, que esses setores são primordiais: Saúde e Educação, não
era para esta passando por isso, por falta de recurso; apesar de a situação do Hospital
é uma questão de Estado, que tem uma parceria com o Município; relata que um Moto
Taxi, estava com uma receita e foi em todos os postos de saúde, mas não tinha a
medicação, mas o recurso para o Município vem; Orador agradece o aparte e incorpora
seu pronunciamento; diz que não esta dizendo que isso não é verdadeiro, mas precisa
ver esse aumento, quando o presidente desta casa informar, pois já passou do dia 31
de Março e não informou para nos vereadores, se houve aumento ou diminuição no
repasse desta casa; se tiver aumentado vamos ter condições de ter mais assessores,
condições melhor de trabalho; Em relação a questão de merenda escolar do Município
e do Tecnológico, que alguns vereadores dizem que está faltando, isso não é
verdadeiro; diz que sobrou foi merenda escolar do tecnológico; relata que o deposito
de merenda escolar está lotado e não teve mais aulas; depois disso ainda chegou uma
parcela do ano passa, agora em Março chegou outra parcela deste ano, não tem como
não ter merenda escolar do Tecnológico; diz que do Município recebeu a sexta parcela
de merenda escolar no final do ano; diz que precisamos ter essa coesão; fala sobre o
pedido que fez a Sra. Luciene Fonseca Líder local de Manicoré, relata que não foi na
AMAZONAS ENERGIA para ser atendido pela mesma, mas a informação que tem é
que ela trata muito mal as pessoas, mas o orador diz com sua pessoa não foi assim;
diz que a mesma teve a hombridade de mandar a resposta do ofício; diz que a mesma
teve consideração pela sua pessoa em relação ao pedido que fez; diz que ela deve
esta passando por muitas situações difíceis, pois não depende somente dela; Em
aparte Ver. Luzinei parabeniza o orador, pois que está com moral com a mesma, pois
tanto eu quanto o Ver. Miro Gomes nem se quer fomos atendidos quando fomos
procurá-la; Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; Diz que ficou
muito triste quando viu num site, a seguinte frase, (Dilma diz que Eduardo Braga não
presta mais para nada); diz que não concorda com isso, por que embora o Eduardo
Braga seja de oposição acredita que como Ministro de Minas Energia, poderia fazer um
bom trabalho, principalmente para a nossa região; era o que tinha para o momento,
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agradece e finaliza. 5º Orador: Zulândio Evaristo da Cunha Galdino cumprimenta o Sr.
Presidente que ora dirige os trabalhos; colegas vereadores e todo público presente,
agradece a Deus por mais uma oportunidade de poder exercer seu trabalho; dá as
boas vindas aos Vereadores, Edson Minoro e Yuri Reis; diz que estamos juntos para
continuar a realiza os trabalhos que o povo nos designou a fazer; diz que os anos que
os mesmos passaram nas secretarias, no seu ponto de vista contribuíram para o
Município de Manicoré; diz que quando ouviu o Ver. Kdé e Junhão falar fica satisfeito
por que esse é o nosso papel de vereador; apontando problemas e ajudando para
serem solucionados; diz ao Ver. Edson Minoro, que quando assumiu a secretaria no
Matupi, tiveram vários avanços; diz ao Ver. Yuri Reis que apesar de todos os
problemas que temos no Município de Manicoré, quando assumiu a secretaria,
assumiu um desafio que não foi fácil, pois não era a sua área, mas acredita que como
gestor, soube lidar com a secretaria e vários avanços foram dados; Diz que fez um
Requerimento semana passada pedindo limpeza de bueiros na Avenida Amazonas,
com Avenida Rio Amapá, que devido as chuvas tem alagado; diz que ainda não foi
tomado as providencias, pede que seja cobrado novamente para que as providencias
seja tomadas; Diz que na questão do Hospital, sabemos que a questão da saúde é
complicada, não só em Manicoré; diz que temos que ter uma atenção redobrada
mesmo, por que é o único local que temos de uma emergência; diz que se não tivesse
o apoio da prefeitura o hospital já tinha até fechado; diz que a Prefeitura mantém dois
médicos, cinco enfermeiros, doze técnico de enfermagem, um bioquímico e vários
serviços gerais; Diz que precisamos fazer um estudo sobre a Lei eleitoral, para que
ninguém seja prejudicado; reitera o interesse de participar do seminário brasileiro de
Prefeito, Vereadores, Procuradores Jurídicos, controladores internos, secretários e
assessores Municipais, que acontecerá no dia 14 e 15 deste mês; diz que precisa de
uma resposta do Sr. Presidente para que possamos se programar; Em aparte Ver.
Sabá Medeiros diz que antes do Sr. Presidente viajar precisa dar uma resposta para os
vereadores se tem ou não condições de viajarmos; diz que não sabe qual é a situação
financeira relacionados a recursos de 2016, mas pede que o Sr. Presidente possa nos
da essa informação; diz que esse congresso vai ser muito importante para a Câmara
de vereadores; mas poderíamos fazer uma escolha de bancada de quantos poderiam
participa, desde já se lança a candidato a ir nesse congresso; Orador agradece o
aparte e incorpora seu pronunciamento; Em aparte Ver. Markson diz que também tinha
se manifestado para ir ao congresso e o mesmo vai ser muito importante para a nossa
atividade como parlamentar; Orador agradece o aparte e incorpora seu
pronunciamento; era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. Matérias a
serem votadas no Grande Expediente: Não houve. Considerações Finais: Foram
inscritos os vereadores: Emir França, Junhão e Denilto: 1º Emir Pedraça de França
cumprimenta a todos; diz que em relação ao que falou na tribuna, acredita que o Ver.
Uca não entendeu; diz que o Município não teve uma crise por falta de dinheiro; a crise
que o Brasil está passando é visível, mas a presidenta Dilma está fazendo de tudo; o
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Estado esta passando pela crise e o Governador esta fazendo o mesmo; diz que
Manicoré teve uma arrecadação acima do que recebeu em 2014; diz que existe crise
administrativa por falta de trabalho e não por falta de recurso; diz que na situação do
Hospital, os serviços gerais são pago com recurso do fundo, isso dito pelo gestor; era o
que tinha, agradece e finaliza. 2º Mario Ruy cumprimenta a todos; diz que sobre a
questão do agente de saúde, não podemos olhar somente um lado, temos que ouvir
também o agente que esta sendo acusado de não trabalhar, para que a Municipalidade
tome as providencias para que o atendimento seja restabelecido; Sobre a questão da
merenda escolar, diz que em algumas escolas não tinha merenda, então prova por
algum atraso como falou o Ver. Sabá Medeiros; diz o que falta seja mais dialogo,
informando o porque está acontecendo isso; diz que isso que foi falado foi tudo
extraído das comunidades, não é invenção; diz que na questão da crise política, que o
Governo Lula e Dilma são acusados fortemente de um escândalo terrível de corrupção;
diz que Manicoré tem muito a agradecer a esses dois pelos avanços, que tivemos em
nossas políticas locais, importantíssimos investimentos para que melhorar a qualidade
de vida das pessoas; sobre a questão do Ministro, esteve acompanhando, que o
mesmo ainda vai continuar a frente do ministério, não se sabe até quando; diz que a
presença do Ministro no cargo foi muito positiva: o luz para todos por exemplo, estava
parado e com muitos problemas; diz que as atividades estão andando novamente, esta
tendo manutenção, expansão e aumento de geração de energia; diz que esteve a
quinze dias em Manaus, para participar da entrega de três motores para Manicoré,
sendo dois para a nossa cidade, um para o Matupi e um para o Distrito de Auxiliadora
que vai contemplar Manicoré; era o que tinha agradece e finaliza. 3º Denilto Silva dos
Santos cumprimenta o Sr. Presidente que ora dirige os trabalhos colegas vereadores e
todo público presente; diz a respeito de crise que muitos Municípios quer comparar
crise Federal com Municipal, mas se podemos comparar a crise podemos comparar a
corrupção no Município com a corrupção Federal? Diz que a crise maior no nosso País
é política e corrupteira, cita como exemplo: servidores da Educação receberam
somente a metade do salário do mês; servidores trabalhando voluntario para vê se no
próximo mês é contratado; diz que quando cobramos não é por ser oposição; diz que o
Prefeito tem que parabenizar a oposição que tem nesta casa, pois é uma oposição com
coerência, respeito, sempre procurou aperfeiçoar as Leis, até descumpriu o regimento
interno para favorecer ao Município; diz que não somos contra o Prefeito, mas sim suas
atitudes; era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. Não havendo mais nada
a tratar, o senhor Presidente da Mesa Diretora da Câmara, que ora dirige os trabalhos,
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 Abril de
2016.
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