Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 43ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 11 (onze) dias do mês de Julho 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 fez a chamada dos Senhores Vereadores, estando
presente até o momento os Vereadores: Helton R. Paes. Ás 08:15 foi feita a 2ª chamada
dos Senhores vereadores, presente o Exmo. Sr. Presidente Roberval Edgar Medeiros
Neves: 1º Secretário: Helton R. Paes, 2º Secretário: Denilto S. dos Santos e demais
Vereadores: Edson Minoro, Manuel Sebastião P. de Medeiros, Markson M. Barbosa,
Luzinei Delgado, Mario Ruy L. de Freitas Júnior, Wellington Yuri L. Reis, e Zulândio
Evaristo da C. Galdino. Com suas faltas justificadas: Anderson F. de Oliveira, Emir P.
de França, Michael David P. 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 42ª sessão ordinária, aprovada com
adendo do Ver. Luzinei Delgado. Expediente: Recebidos: Of. Cir. nº 030/2016/DPE. Of.
nº 144/2016 - SEMSA. Expedidos: Of. nº 224, 228, 229, 230, 231, 232 e 233/2016-DPE.
Pauta da Ordem do Dia: Não Houve. Matérias Entregue a Secretaria: não houve.
Grande Expediente: foram escritos os vereadores: Denilto Silva dos Santos e Mario Ruy
Lacerda de Freitas Junior: Uso da palavra: 1º Orador: Denilto silva, cumprimenta o Sr.
presidente, colegas vereadores e todo público presente, fala do ocorrido do final de
semana que passou no hospital, onde o Diretor do mesmo entrou nesta casa com cinco
pessoas gestante, querendo informação, informação essa, que ele deveria explicar a
população de Manicoré, já que é a pessoa responsável a prestar esse serviço a
população; Diz que quando se vê os problemas é atribuído a culpa nos vereadores, diz
que o mesmo dizia que aquelas pessoas não poderiam fazer ultrasonografias, devido esta
casa ter denunciado, relata que quando o mesmo fala a Câmara ele esta envolvendo
servidores e os treze parlamentares desta Casa, diz que ele poderia explicar quem o fiz a
denuncia, de forma transparente e falar a verdade, pois o mesmo fala no meio de
comunicação, que esta a mil maravilhas a questão da saúde, mas quando suje um
problema quer encontrar um vereador para ser o culpado, diz que um cidadão indígena
disse, que recurso destinado a saúde indígena é repassado, e queria que eu explicasse a
uma cidadã que estava grávida, como ela iria ficar? Respondi dizendo que iríamos
resolver o seu problema, indo na secretaria de saúde, que é obrigação do
acompanhamento do pré- natal é do Município, inclusive o conselho tutelar estava
acompanhando o Diretor, que não era pra esta, era para esta denunciando e defendendo
o interesse daquelas crianças; diz que parecia que o Diretor queria que o agredisse, mas
diz que não vai fazer isso, por que tem caráter; relata sobre uma nota que o senhor
Izaque publicou nas redes sociais, que esta Casa nunca fiscalizou e nunca fez nada; diz
que o mesmo está equivocado, por que competência do Estado é Deputado Estadual e
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não vereador; Com aparte Ver. Sabá Medeiros cumprimenta a todos, diz que estava
desconhecendo essa atitude com relação a vinda do nosso Diretor do Hospital aqui nesta
Casa, desconhece também o manifesto feito pela internet, diz que para falar desta
situação teria que ter o conhecimento maior dessa mesma; Fala sobre a questão das
ultrasonografias, diz que entende, que para bater um raio-x não há necessidade de um
médico fazer isso, até por que ele é feito por um técnico que não vai dar laudo nenhum,
diz que para fazer uma ultrasonografia o técnico pode fazer isso, relata que ouviu dizer
que esse rapaz que esta batendo ultrasonografia ele é técnico em ultrasonografia, diz que
vai se informar melhor sobre essa questão; Orador agradece o aparte e incorpora seu
pronunciamento, fala que tem uma nota de esclarecimento da Secretaria Estadual de
Saúde, onde informa ao Município que o prestador de serviço, que é esse cidadão esta
afastado e que o Município tem que tomar as devidas providencias que ela irá abrir uma
sindicância para apurar os fatos, era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. 2º
Orador: Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior cumprimenta o Sr. presidente, colegas
vereadores e todo público presente, relata que nessa ultima semana o nosso líder ver.
Denilto escreveu muitas proposituras, que chegaram até a Mesa, acredita que o resultado
de seis meses de reflexão e agora veio apresentar vários Projetos de Lei, que ficou
admirado com tanta produção, viu também um projeto do Ver. Uca Galdino, Ver. Luzinei
desde já manifesta seu apoio favorável a todos eles; Relata a viagem que fez a capital
Federal com intuito de nos posicionar, como essa Câmara já se manifestou contrario a
criação de reserva biológica e de outras reservas em nosso Município; Diz que esteve
apoio de sua bancado de Deputados, Senadores do nosso Estado, espera que a
promessa feita no inicio possa ser feita com mais espaço de tempo possível; Relata a
companhia do Ver. Anderson nesta casa que estava conosco sempre atento e presente
em sua defesa, tivemos também a presença do Ver. Carlão do Apuí, que também nos
apoiou; Fala sobre a questão do Hospital que esteve com o Diretor do Hospital
conversando e indagou por que uma pessoa estava precisando fazer uma
ultrasonografica e a sala estava vazia? Depois tivemos informações que este
equipamento estava em deslocamento em uma comunidade rural (jatuarana), com o
Diretor do Hospital e o pré-candidato a vereador Joaquim Ribeiro e o diretor em nenhum
momento tentou esconder o que queríamos saber, disse que esse tipo de ação ele vinha
fazendo com regularidade tudo bancado com o recurso do Hospital, por que segundo ele
a Prefeitura não ajuda em nada as atividades que ele desenvolve, diz que pediu a ele
naquele momento de maneira respeitosa, que ele desvinculasse essas ações políticas
partidárias devido, o período que estamos, diz que se informou sobre esse técnico que
estava aqui, pois ele não é habilitado para fazer esse tipo de procedimento, por que a
ultrasonografia tem que ser feita por um médico e se ele vem fazendo isso, se pergunta
se ele vem fazendo com regularidade na zona rural? E com que intuito? Por que o técnico
não é habilitado nem para operar, quanto mais para diagnóstica, diz que quer muito que
as coisas melhore para que possam entrar no hospital e sair dizendo que foram bem
cuidados, mas do jeito que esta não esta certo, diz que a postagem do Diretor do Hospital
foi feita de uma forma que não diz para quem se refere, se é para o vereador de posição
ou situação, e passa a ler a seguinte postagem, diz que no sábado antes de viajar ligou
seis vezes para o Diretor do Hospital, para não restar duvida que ele é realmente o autor
desse texto, mas quando ele diz que votou nesta pessoas entende se que ele se
direciona ao ver. Sabá Medeiros ou ver. Luziei, Yuri e Ver. Presidente, diz que quando
fazemos uma critica ela seja direcionada a quem realmente precisa ouvir; Diz que sobre a
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questão da Comissão de Saúde não ter feito visita ao Hospital, isso é mentira e todos
vocês são sabedores disso; Com aparte Ver. Sabá Medeiros diz que como falou agora
pouco não tinha conhecimento desse manifesto do diretor do Hospital, e vossa excelência
lendo agora esse manifesto, diz que se enrolou todo, por que não da para entender muito
bem, diz que temos que fazer a política da impessoalidade, diz que quando fala no voto,
acreditava que ele teria votado em mim, mas pelo que viu o mesmo votou no ver.
Roberval Neves é o que da de entender; Orador agradece o aparte e incorpora seu
pronunciamento, informa que o Santo Antonio do Matupi vai iniciar suas festividades,
agora dia 14 a 17, relata que precisa de mais apoio e recursos, era o que tinha para o
momento, agradece e finaliza. Matérias a Serem Votadas no Grande Expediente: Não
houve. Ordem do Dia: Não houve. Considerações Finais: Não houve. 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 11 de Julho de
2016.
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