Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 47ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 08 (oito) dias do mês de Agosto 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: Denilto Silva dos Santos. Ás 08:15 foi
feita a 2ª chamada dos Senhores vereadores, presentes o Exmo. Sr. Presidente,
Roberval Edgar Medeiros Neves: 2º Vice Presidente: Michel Dave Pinto Breves, 1º
Secretario: Helton Rodrigues Paes, 2º Secretario: Denilto Silva dos Santos e demais
Vereadores: Emir Pedraça de França, Edson Minoro Tsugawa, Markson Machado
Barbosa, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, Luzinei dos Santos Delgado,
Zulandio Evaristo da Cunha Galdino, Wellington Yuri Lelo Reis. Com suas faltas
justificadas: Anderson Ferreira de Oliveira e Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior.
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 44ª sessão Ordinária que foi aprovada sem restrições. Expediente:
Não Houve. Pauta da Ordem do Dia: Não houve. Matérias entregue a secretaria:
Não Houve. Grande Expediente: Foram inscritos os vereadores: Sabá Medeiros e
Emir França: Uso da palavra. 1º Orador: Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros
cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores e todo público presente; Relata que
esteve na zona rural na região do Verdum, que agradece pela recepção que lhe deram,
nas comunidades do Distrito do Verdum, diz que o Governo tem falta, mas fica feliz
quando chega em uma comunidade que existe algo feito pelo Governo; Agradece a
participação dos vereadores que votaram a favor da proposta do orçamento e que no
momento certo fizeram indicações e requerimento; Saúda aos amigos do Matupi que
estão aqui presente; Diz que política não é confusão e sim um momento de levar sua
mensagem e idéia para melhorar; relata que o Governo tem falhas no Matupi, mas
também temos nosso trabalho e precisamos fazer mais, tanto pelo Governo Municipal
quanto pelo Estadual e Federal; fala a respeito da abertura das olimpíadas, que ficou
muito emocionado, que o Brasil com toda situação que estamos passando, muitos
problemas políticos, no setor da economia, mas a força do brasileiro com País de
primeiro mundo; Fala a respeito da Câmara, que falou ao seu amigo e parente Ver.
Roberval Neves que ficou muito triste quando falou a ele que estava faltando lâmpadas
na frente da Câmara e ele disse que não iria troca, mas ficou feliz por que mesmo
falando que não iria trocar ele trocou e a Câmara está novamente iluminada,
parabeniza o Sr. Presidente que iluminou novamente o nosso poder legislativo, pois o
mesmo é nosso cartão postal; relata que hoje temo um dos melhores auditórios de
Câmara do Amazonas e nos participamos disso; diz que fica triste por que o ar
condicionado de seu gabinete não funciona e isso já faz muito tempo, espera que seja
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resolvido esse problema; Era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. 2º
Orador: Emir Pedraça de França cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores,
companheiros do Matupi e todo público presente, fala a respeito da situação do nosso
Município hoje, que ouvimos muitos assuntos desagradáveis, pois agora pouco um pai
de família lhe procurou com duas receitas com cinco remédios dessas duas receitas
não tinha nenhum medicamento, lamenta muito essa situação que a população passa,
por que esse governo de ilusões e enganação a população continua pregando o bem
estar da população que aqui não existe; diz que ouvindo o ver. Sabá Medeiros dizer
que quando chegou no Verdum ficou alegre quando vê uma Escola, mas a Escola do
Verdum esta a seis anos sem o Prefeito fazer um se quer acabamento, que a RDS
deixou pela metade no meu ponto de vista vossa excelência não ficou alegre não,
quando viu a situação e o posto de saúde que está fechado há cinco anos, diz que fica
triste quando os pais de alunos procuram agente e diz que não tem merenda, os
professores dão três dias de aula na semana e vem embora para a cidade isso sim é
para ficar triste; diz que a UBS fluvial continua no programa ativo, mas esta fechado só
funciona nas vésperas das eleições, a ex vereadora Nara Nidia cansou de fazer
indicações solicitando ao Prefeito para reabrir a UBS de Cachoeirinha, mas ela saiu
daqui e continua fechada, diz que a população não merece esse desrespeito com a
situação que hoje esta, o posto do Capanã Grande está fechado; Em aparte Ver. Sabá
Medeiros diz que o Distrito de Verdum não é apenas a Comunidade de Verdum tem
varias comunidades que fazem parte do Distrito, diz que falou que Ribamar tem Escola
nova, Maturipirizinho, Paraíso, Sempre Viva, Novos Prazeres, Amparo, Delicia e
Atininga, diz que não falou que a comunidade de Verdum tem Escola nova, pois sabe
das dificuldades da Escola do Verdum e tem certeza que esse problema vai ser
resolvido; diz que em relação a UBS e o posto de saúde do Verdum diz que o posto
pode esta fechado, mas a USB passou ali a três dias atendendo a população, não
apenas o Verdum, mas em varias comunidades do Verdum; diz que sabe que o
Hospital tem dificuldades de medicamento, mas temos hoje médicos especialista que
vem periodicamente no Hospital atender as pessoas; diz que sobre a questão de da
continuidade aos trabalhos, diz que no momento que ganhar a eleição vamos da
continuidade naquilo que foi feito de bom e conserta aquilo que acharmos que não esta
no caminho certo; Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento, diz que
na questão da UBS que ficou três dias na comunidade de Verdum, diz que a UBS era
para ir onde não tivesse posto, é prejuízo para a comunidade aquele Posto de Saúde
está fechado que poderia esta funcionando e a UBS ia para outra região, pois a UBS
só resolve o problema no período em que esta ali; fala que na questão da secretaria
que só funciona para a família do secretario, pois não sabemos se tem algum
investimento em alguma comunidade; Em parte Ver. Yuri Reis diz que política se faz
com trabalho, diz que em três anos fizemos quatro UBSs, investimento perene que vai
ficar para a população, medicamento vai faltar em qualquer Governo; diz que fez três
UBS, trouxemos três médicos, essa é a discussão que a população gostaria de vê;
Orador agradece o aparte e não incorpora ao seu pronunciamento; Em aparte Ver.
Denilto diz que como líder da oposição nesta casa e como representante do povo, não
pode aceitar uma posição dessas, diz que o Ver. Yuri Reis foi muito infeliz em seu
pronunciamento, quando fala que fez três UBSs, pergunta se tem algum centavo do
seu bolso? Diz que presidente de Câmara não faz nada, prefeito não faz nada, quem
faz é o povo, pois é ele quem paga seu salário e meu; diz que sempre cumpriu com
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seu dever de parlamentar; diz que o vereador não tem a obrigação de construir, o
principal objetivo do mesmo é legislar; diz que se fossemos somente de criticar não
teríamos votado o orçamento para as quadras esportivas, asfalto, UBS e outros;
Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento, diz que o Ver. Yuri quando
fala em saúde era para falar coisa que se aproveite, por que passou três anos na
secretaria de saúde e afundou a saúde do Município e até hoje esta doente, por que
nunca viu um professor fazer saúde, mas sim um médico; Em aparte Ver. Uca
Galdino diz que se fomos levar para as discussões dos problemas do Município,
sabemos que hoje o Município de Manicoré do que é sua responsabilidade, tem
cumprido inclusive na questão do orçamento, que é naquele 25% que tem que se
cumprir com a saúde, hoje a atenção básica funciona com sua estrutura completa
inclusive está sendo aumentada, com as UBSs fluvial, que se teve a coragem de
buscar; diz que na questão de ser gestor em qualquer secretaria não precisa ser da
área, basta ter a noção de gestão; Orador agradece o aparte e incorpora seu
pronunciamento, diz que quando na audiência pública o Ver. Yuri disse que estava La
não para passear, mas sim para trabalhar, mas o que o mesmo foi fazer La foi passear,
por que tudo que falou não aconteceu, pede ao Sr. Presidente que reintere o
requerimento de informações dos beneficiários do programa minha casa minha vida na
zona rural e urbana, 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: Foram inscritos: Markson, Yuri Reis, Sabá Medeiros, Luzinei e
Uca Galdino. 1º Ver. Markson cumprimenta a todos, diz que seu objetivo de usar as
considerações finais é apenas para agradecer a população que compareceu em nossa
convenção que foi realizada na ultima quinta feira na sede dos professores, com a
presença de nossos vereadores que vão compor nossa coligação, registra a presença
de seus amigos, Pezão, Chiquinho e Zezé que são candidatos defendendo a chapa
Paulo Sergio e Alarico, agradece e finaliza. 2º Ver. Yuri Reis fala que sobre a questão
do Ver. Emir França, diz que vai para praça pública e qualquer local desse Município
discutir sobre saúde feita em Manicoré em três anos, por que sabe do trabalho que fez
a população, diz que quando fala que fez é por que pertence ao governo, agora de o
recurso é Federal ou Estadual vai La buscar, tem que ter peito e muita coragem para
fazer; diz que é professor com muito orgulho, foi na secretaria de saúde, tem trabalho
prestado nesse Município e deu conta do trabalho, diz que na política se discuti
trabalho, sabe que no 180, temos muitos problemas, foi La na audiência pública
prometemos fazer a UBS lá, fizemos e esta funcionando e todo tempo teve problemas;
agradece e finaliza. 4º Ver. Sabá Medeiros diz que todos que entrarem na Prefeitura
tem que melhorar, mas muitas pessoas que assumem um cargo em vez de melhorar
piora; diz que não se envergonha de fazer parte do governo, por que sabe que nenhum
ser humano no mundo vai poder resolver todos os problemas, mas tem orgulho por que
fizemos muito, e temos que mostrar; diz que se fomos observar já tivemos cinco ou
seis UBSs e todas elas feitas pelo nosso Governo, não importa se o recurso é Federal
ou Estadual, por que isso é uma obrigação do Governo fazer, mas os outros que
tiveram a oportunidade de fazer por que não fizeram? Já que são tão bons
administradores, diz que Manicoré tem muito desempregado, assim como tem no Rio
de Janeiro e em São Paulo e outros; Diz que precisamos fazer uma política mais seria
e comprometida com as causas da população e sem denegrir a imagem das pessoas;
Agradece e finaliza. 5º Ver. Uca Galdino fala que é importante que possamos ter
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consciência que o povo de Manicoré tem muitos problemas, como tem em toda
população do nosso País; diz que essas discussões tem que ir para as propostas, por
que é isso que vai fazer o diferencial, e posso decidir naquilo que ele possa achar que
vai beneficiar o Município; diz que o 180 tem um histórico com a gente, por que quem
descobriu o 180 para Manicoré foi o Nena, que inclusive quando foi Prefeito pela
primeira vez , que ia para o 180 para vê as condições de La, muitas pessoas diziam
que o mesmo ia para uma fazendo que tinha no Apuí, diz que o 180 é um caminho para
o desenvolvimento para o nosso Município, era o que tinha para o momento, agradece
e finaliza. 6º Ver. Luzinei cumprimenta a todos, parabeniza a coligação juntos para
Manicoré melhor, que realizou uma brilhante convenção realizado no ultimo dia quatro,
com grande participação popular, agradece todos que foram de livre e espontânea
vontade, agradece ao Deputado Orlando Cidade que compareceu pela parte da
manhã, diz que ouvindo atentamente o pronunciamento dos colegas, diz que
precisamos descer do palanque e precisamos de mais pratica, pois hoje tem muita
teoria e pouco pratica, pois o governo procura fazer as obras e ações somente no
período que intercede a eleição, isso é algo que se tenta enganar o cidadão
Manicoreense, diz que a população precisa de mais respeito, 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 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 08 de Agosto de 2016.
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