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ATA DA 60ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 10 (dez) dias do mês de Outubro 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: 1º Vice Presidente: Anderson Ferreira
de Oliveira, 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, Manuel Sebastião Pimentel de
Medeiros, Luzinei dos Santos Delgado, Wellington Yuri Lelo Reis.Com suas faltas
justificadas: Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior, Markson Machado Barbosa e
Zulandio Evaristo da Cunha Galdino. 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 das atas, da 56ª, 57ª, 58ª
e 59ª que foi aprovada com adendo do Ver. Roberval Neves. Expediente:
Recebidos e expedidos. Recebidos: Of. Nº. 016/2016 – SEMAPA. Expedidos: Of.
Nº 275/2016 – DPE. Pauta da Ordem do Dia: Não houve. Matérias entregue a
secretaria: Mensagem nº 013/2016; Projeto de Lei nº 013/2016 LOA recebido em
04/10/16. Grande Expediente: Foi inscrito apenas o Ver. Presidente: Roberval
Neves: Uso da palavra: 1º Orador: Roberval Edgar Medeiros Neves pede ao Sr. 1º
Vice presidente para assumir a direção dos trabalhos e pede a palavra, já com a
palavra cumprimenta a todos; Fala a respeito das eleições, que da nossa parte
fizemos uma campanha licita, levando para as pessoas apenas nossa proposta de
governo, onde há proposta para todas as áreas de administração pública e também
para os povos indígenas; Diz que o atual Prefeito não soube trabalhar, pois
colocamos vários instrumento em suas mãos, mas infelizmente não colocou em
pratica, Projetos importantes para atender a população, por que na verdade não é
essa a intenção do Governo, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas sim
deixar o povo com fome e na miséria, para que quando chegar o período eleitoral ele
possa fazer o que fez nesta eleição que é trazer os míseros trocados, para comprar
não apenas o voto, mas a dignidade das pessoas e assim facilita o trabalho dele, por
que muitas pessoas não tem o que comer dentro de sua casa e, logicamente, que
isso influenciou e desequilibrou essa eleição, por isso não considera que essa
eleição tenha terminado; Diz que não pode parabenizar um candidato que “venceu a
eleição comprando voto”, coagindo servidor, perseguindo as pessoas e gastando o
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dinheiro comprando voto, dinheiro que era para comprar remédios para o Hospital e
postos de saúde; Repudia desse candidato, que não pode mais continuar nas
eleições futuras, diz que precisamos de políticos que jogue de forma lícita, trazendo
propostas para as pessoas para melhorar a qualidade de vida das mesmas; diz que
tem copias de cheques, onde a Prefeitura fez, por varias vezes, no mês de Março,
Abril e Maio, acredita que continuou fazendo saques vultosos de dinheiro em nome
da própria Prefeitura e em nomes de empresas também, pede aos vereadores para,
que possamos investigar esses saques feitos pela Prefeitura, diz que há de se
investigar o recurso mostrado pelo motorista do Prefeito, para que foi gasto e qual a
origem desse dinheiro; há de se investigar também rabetas que foram dados com
data retroativa do ano passado e o candidato ainda tem a coragem de ir na radio
dizer que fizeram uma campanha limpa; Ressalta e parabeniza o trabalho
transparente do Dr. Rivaldo Norões Juiz eleitoral deste pleito, que cinco dias antes
da eleição estava fiscalizando e aprendendo os corruptos que estavam com o
dinheiro para comprar voto, como o candidato do Governo que foi prezo, vamos
entrar com ação para pedir a casacão de sete candidatos a vereadores do grupo do
governo e candidato majoritário, que tem provas suficientes para isso; 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: Sabá Medeiros, Luzinei Delgado, Denilto Silva e Roberval Neves. 1º
Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros cumprimenta a todos, diz que se o
presidente estava falando de sua pessoa, não pediu parabenizarão de ninguém e
não esta implorando que alguém lhe parabenize, respeita as pessoas que lhe
parabenizarão pela nossa vitoria; diz que procurou da melhor forma possível fazer
uma campanha limpa, sem perseguição a ninguém, utilizando os meios legais para
que possamos chegar a vitoria, diz que não estava desesperado para ganhar a
eleição, mas sim fazendo apenas seu trabalho com o objetivo de chegar a vitoria, diz
que também teve seu plano de governo, onde explanava seu o mesmo, acredita que
suas propostas que apresentaram, fez com que a população votasse na gente
inclusive no 180, que pela primeira vez La ganhamos a eleição, diz que a nossa
vitoria foi o povo, as pessoas que acreditam que fizemos por Manicoré e as coisas
que estiver errado, podemos consertar e melhorar; Era o que tinha para o momento,
agradece e finaliza. 2º Luzinei dos Santos Delgado cumprimenta a todos, agradece a
Deus por mais uma oportunidade que nos concede de vencer mais uma vez a
eleição, agradece a parte da população que também lhe ajudou a ganhar a eleição,
com 428 votos; diz que a população pode esperar do ver. Luzinei Delgado a
sinceridade, compromisso com a verdade em trabalhar pelo povo de Manicoré; Diz
que acreditava que a população de Manicoré pudesse dar uma resposta na questão
de compra de votos, que muitos votaram pela compra de votos, diz que viu no Bairro
do Lula as pessoas comentando e perguntando para outro, quanto que tinha
arrecadado nessa eleição, por que vários candidatos passaram distribuindo dinheiro,
parabeniza os vereadores, que conseguiram mais uma vez se reeleger e os
vereadores que foram eleitos também; Parabeniza o Sabá Medeiros pela vitoria,
espera que a justiça possa ser feita, por que se a justiça não for feita, acredita que
na próxima eleição pode ser pior, por que da forma que transcorreu esse pleito, se
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não for feito justiça pode ser pior; Pede a Mesa Diretora que envie aos novos
vereadores eleitos copia do Regimento Interno, e da Lei Orgânica do Município de
Manicoré Agradece e finaliza. 3º Denilto Silva dos Santos cumprimenta a todos,
agradece os 415 votos que teve, não foi possível chegar ao terceiro mandato, diz
que até aos 31 de dezembro irá trabalhar como se fosse seu primeiro dia de
mandato, diz que não irá abandonar este Município; diz que sua dignidade sempre
permanecera e ira honra seu grupo político, espera que a população tenha um bom
atendimento, agradece e finaliza. 4º Roberval Edgar Medeiros Neves cumprimenta a
todos, diz que a situação para vereador, não esta ainda definitivamente definido,
pois com as provas que se tem não há possibilidade de continuar com todos que
foram eleitos, espera que realmente a justiça funcione, parabeniza nossos quatros
vereadores que se elegeram, parabeniza também os vereadores da chapa de Paulo
Sergio por que procuraram trabalhar arduamente, diz que esta tranqüilo por que
levando somente seu plano de governo tivemos oito mil e 36 votos, diferentemente
de quem usou a estrutura do Governo, pessoal do governo,dinheiro do governo e
outro recursos de outras fontes, diz que inclusive foi uma negação, por que usando o
dinheiro que usaram para ter apenas essa vantagem é uma vantagem vergonhosa
para quem comprou voto, agradece e finaliza. Não havendo mais nada a tratar, o
senhor Presidente da Mesa Diretora da Câmara, 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 10 de
Outubro de 2016.
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