Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 09 (nove) dias do mês de Maio 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 Secretário: Helton Rodrigues Paes fez a chamada dos Senhores Vereadores,
estando presente até o momento o Vereador: Helton Rodrigues Paes, Denilto Silva dos
Santos e Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros. Ás 08:15 foi feita a 2ª chamada dos
Senhores vereadores, presentes o Exmo. Sr. Presidente: Roberval Edgar Medeiros
Neves; 2º Vice Presidente: Michel David Pinto Breves; 1º Secretario: Helton Rodrigues
Paes; 2º Secretario: Denilto Silva dos Santos e demais vereadores: Manuel Sebastião
Pimentel de Medeiros; Markson Machado Barbosa; Wellington Yuri Lelo Reis; Luzinei
dos Santos Delgado; Emir Pedraça de França e Zulândio Evaristo da Cunha Galdino.
Com suas faltas justificadas: Anderson Ferreira de Oliveira, Edson Minoro, Mario
Ruy Lacerda de Freitas Jr. 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 23ª Sessão Ordinária que foi
aprovada sem restrições; Expediente: recebidos e expedidos. Recebidos: Of. nº
001/2016-SISPREV Manicoré. Expedidos: Of. nº 149/2016 - GP. Pauta da Ordem do
Dia: Não houve. Matérias entregue a secretaria: Não houve. Grande Expediente:
Foram inscritos os vereadores: Manuel Sebastião P. Medeiros, Emir Franca, Denilto
Silva dos Santos e Roberval Neves: 1º Orador: Sabá Medeiros cumprimenta a todos e
agradece a deus por mais uma oportunidade de poder trabalhar em prol da população,
diz que fica muito triste com toda essa decepção a questão político do nosso pais, onde
a população agem conforme os meios de comunicação divulgam, hj sabemos que essa
situação afeta diretamente a população, pois não acredita que as pessoas acusadas
podem ser condenadas sem o direito de se defender, pois tem muitas pessoas que
provaram a sua inocência, no seu ponto de vista o presidente da Câmara Federal
deveria perder seu mandato julgado pela casa. Diz que tinha essa ideia que juiz de
futebol não roubava isso acabou no seu ponto de vista, porque já observou inúmeras
situações. Diz que quarta feira ser[a julgado pelo senador a questão da presidenta
Dilma, que essa situação possa melhorar e moralizar a questão política e econômica
em nosso pais, com essa situação política, inclusive, queimou sua Mao e acha que o
advogado da união era honesto, mas hoje está sendo citado em envolvimento de
corrupção. Apresentou Indicação nº 014/2016- indicar a prefeitura a construção do
sistema de iluminação do campo de futebol do centro recreativo dos professores de
Manicoré – CREPOM e fez suas justificativas; agradece e finaliza. 2º Orador: Emir
Pedraça de França cumprimenta todos, diz que solicitou do executivo municipal a
relação dos beneficiados com o programa minha casa minha vida do governo federal,
diz que quinta feira na comunidade de santa Ana do capanazinho não estava tendo
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aula, segunda informação dos moradores devido os professores terem vindo ao
município receber seus pagamentos e ainda não tinham recebido, e, aconteceu em
outras comunidades. Diz que a situação da saúde em Manicoré cada dia pior, inclusive,
o medico que esta atendendo só em caso de emergência, porque esta a 2 meses sem
receber o seu pagamento do município. Citou que houve um problema com um jovem
que foi agredido o que foi atendido no hospital e só foi feito, no posto de saúde não tem
medicamentos; agradece e finaliza; 3º Orador: Denilto Silva dos Santos, após saudar
a todos e agradecer a Deus, registra que amanhã estará apresentando dois Projetos de
Decreto Legislativo, Medalha Governador José Lindoso a Empresa Real Net, na
pessoa dos ois sócios Srs. Samuel Vieira Oliveira e Leandro Leal Lima pelo
investimento aproximadamente de 1.000.000,00de reais, que atende uma clientela de
aproximadamente 500 usuários, beneficiando o Distrito de Auxiliadora e posteriormente
Capananzinho; diz que não poderia deixar passar despercebido esse importante
investimento que vem beneficiar a população; outra homenagem que faz Sr.
Presidente, com Decreto Legislativo, com a Medalha Governador José Lindoso é
direcionado ao Grupo Oliveira, na pessoa Sr. Heida Oliveira, empresário que tem
inúmeros investimentos em Manicoré, gerando emprego e renda, alavancando a
economia de nosso município; outra homenagem que faz é em reconhecer o trabalho
do Professor Hilder Moraes; diz que o mesmo deveria ser Secretario de Esporte deste
Município; diz que é uma pessoa que não mede esforços e vem conduzindo muito bem
o campeonato rural; fez um bom trabalho como gestor da Escola Estadual Maria Sá
Mota; diz que não vai tirar os méritos do atual secretario de esporte; esclarece sobre a
vinda do Sr. Francisco; diz que entre as leis e a vida, deve prevalecer a vida;
precisamos fazer política administrativa; não podemos viciar a população em tudo;
quando há uma ação do município na zona rural as despesas custam caras para o
município; precisamos sensibilizar a população, pois é obrigação dela em custear as
despesas com as documentações pessoais; diz que os recursos financeiros que se
gasta com essas despesas poderia ser utilizadas na compras de medicamentos para
os postos de saúde; em nome desta casa, registra mensagens de parabenizações a
todas as mães deste município; pede a Deus que possa iluminar todas as meãs;
agradece e finaliza; 3º Orador: Roberval neves, após cumprimentar a todos os
presentes, registra parabenizacão a todas as mães e em especial as servidoras dessa
Casa Legislativa, destacando que o que significava mãe é aquelas que tem respeito e
amor com seus filhos. Registrou que esteve em Manaus participando do seminário
sobre a Rede Legislativa de rádios para as Camaras Municipais, solicitando a
implantação do processo da Câmara de Manicore com a contemplação. Falou sobre o
Programa Minha Casa Minha Vida, que a 4ª Comissão Permanente deste Poder
Legislativo que solicitou da Presidência uma profissional para fazer um relatório
técnico, nas comunidades Jatuarana, Democracia, Água Azul, Santa Ana e Nazaré do
Capanazinho e na sede do município. Pois pode observar que a maioria das casas está
inadequada e sem segurança alguma, inclusive, não atendem as normas determinada,
portanto, será inserido no relatório os termos de declaração de cada os comunitários,
na comunidade de Barro Alto, foram buscar os material, portanto, esse relatório será
encaminhado a superintendência da Caixa Federal, Ministério Publico Federal e outros
órgão competente. Diz que a situação da saúde causa medo ao orador, inclusive, o
Governo Municipal fica mentindo aos servidores da saúde dizendo que foi cortado o
repasso do Governo Federal, pois acha estranha quando ouve dizer que um certo
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medico esta com seis meses de salários atrasados, pois o medico disse que é homem
e irá cumprir com o acordo que fez, caso não seja cumprido o acordo, não prestará
serviço ao município. Fez perseguição ao Dr. Fernando e prejudicaram hoje o prefeito
foi pedir desculpa e querer contratar de novo com intuito político, pois espera que a
população possa dá o trocou na hora do voto, para tirar meia dúzia de pilantra que
estão enriquecidos ilicitamente a custa da miséria da população; agradece e finaliza.
Matérias a serem votadas no Grande Expediente: Requerimento nº 010 e 011/2016
de autoria do Ver. Junhão. Ordem do Dia. Não houve. Considerações Finais: não
houve oradores inscritos. 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 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 03 de Maio de 2016.
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