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ATA DA 61ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 11 (onze) 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. 1º Secretario: Helton Rodrigues Paes 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 da ata, da 60ª que foi
aprovada com adendo do Ver. Roberval Neves. Expediente: Recebidos e
expedidos. Recebidos: Não houve. Pauta da Ordem do Dia: Projeto de Lei Nº
009/2016 de 14 de junho de 2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração
da Lei Orçamentária para p exercício de 2017 e da outras providencias. Matérias
entregue a secretaria: Não houve. Grande Expediente: Foram inscritos os
vereadores: Yuri Reis, Michel Breves, Denilto e Sabá Medeiros: Uso da palavra: 1º
Orador: Wellington Yuri Lelo Reis cumprimenta o Sr. Presidente, vereadores e todo
público presente; Cumprimenta o candidato eleito, Ver. Sabá Medeiros que foi eleito
a Prefeito, parabeniza pela sua postura, coerente, sensata e digna na disputa
eleitoral, que foi respeitosa com os adversários, onde conseguiu o êxito e
entendimento com a população de Manicoré; diz que discorda totalmente da postura
de quem diz que o eleitor se vendeu, pois o eleitor não se vende, mas sim tem sua
escolha; diz que não existe nenhum eleitor que chegue ao juiz dizendo que seu voto
foi comprado; lamenta muito a postura da Presidência desta Casa, que não poderia
ser desrespeitoso com o Vereador Sabá Medeiros como foi ontem, dizendo que não
cumprimentaria ninguém, pois estamos na Casa Parlamentar e temos que ter
respeito com o povo; diz que temos que ter a postura exemplar de cumprimentar o
adversário; Diz que não temos nada contra a oposição do 15 e nem o 20, vimos que
foi uma campanha respeitosa com o candidato a Prefeito, Sabá Medeiro; era o que
tinha para o momento, agradece e finaliza. 2º Orador: Michel Dave Pinto Breves
cumprimenta o Sr. Presidente, colegas vereadores e todo público presente;
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Agradece a Deus por mais uma oportunidade de mais uma vez se reeleger;
agradece sua família de modo especial, seus amigos e vereadores que lutaram
incansavelmente da nossa coligação, deseja ao Ver. Helton, Emir França, Junhão,
Roberval, Denilto Silva a todos os nossos candidatos que participaram também da
eleição, boa sorte, que Deus abençoe a todos; diz que foi uma honra participar da
coligação que apoiou; Parabeniza ao Ver. Sabá Medeiros; Diz ao Ver. Denilto que
nunca vai esta só, pois tem um amigo e parceiro, não só como vereador, mas
sempre como cidadão manicoreense, pois sua casa estará sempre de portas
abertas; Parabeniza o Presidente desta Casa, Ver. Roberval Neves uma pessoa que
lutou incansavelmente nesta campanha, mas infelizmente as pessoas viram isso de
outra maneira, mas cada um tem seu pensamento de como deve votar; Saúda as
pessoas do interior, onde em 2012, teve uma votação baixa, mas agora esteve uma
boa votação, agradece a zona Rural pelos votos que teve; Era o que tinha para o
momento, agradece e finaliza. 3º Orador: Denilto Silva dos Santos cumprimenta o
Sr. Presidente colegas vereadores e todo público presente; Apresenta Requerimento
nº 005/2016 de sua autoria, assunto: Requer moção de voto de congratulação a
Professora Cecília Pinto esposa do Arlindo Azevedo, que ontem foi seu aniversario,
e passa a fazer suas justificativas; Apresenta Requerimento nº 003/2016 de sua
autoria, Assunto: Requer uma relação dos beneficiários do programa renda cidadã
até a presente data, com endereço e nome completo para esta Casa, e passa a
fazer suas justificativas; Apresenta Requerimento nº 004/2016 de sua autoria,
assunto: Requer informação do Secretário de administração, sobre os beneficiários
do programa bolsa universitária até a presente data, e passa a fazer suas
justificativas; Agradece os 415 votos que teve, uma eleição que levou através de seu
respeito, convivência do dia a dia e trabalho, agradece também as 8.036 pessoas,
que depositaram voto em nosso colega Junhão, saímos de cabeça erguida, pois a
derrota faz parte de quem luta, as perdas faz parte de quem busca vencer; diz que
irá continuar trabalhando até 31 de Dezembro nesta Casa como se fosse seu
primeiro dia de mandato; era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. 4º
Orador: Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros cumprimenta o Sr. Presidente
colegas vereadores e todo público presente, agradece a Deus por mais
oportunidade de poder exercer seu trabalho, agradece sua família por esta aqui
como vereador e Prefeito eleito do Município de Manicoré, agradece seus amigos, a
população de Manicoré, tanto a Zona Urbana, como também do 180, pois eles não
estão ouvindo, mas o vereador Edson e Burrim, poderão transmitir esse
agradecimento aos mesmos, pelo apoio que nos deram, agradece também ao povo
da Zona Rural; Relata que ontem como todos vocês viram, fomos agredidos
verbalmente pelo nosso Presidente, com palavras muitas duras e ameaças; diz que
fizemos uma campanha limpa, sem denegrir a imagem de ninguém e se for a
vontade de Deus dia 01de Janeiro estaremos tomando posse, para administra bem
o Município de Manicoré; diz que não vai ser melhor que outros Prefeitos e nem vai
fazer a mesma coisa que outros, mas seu objetivo como candidato eleito é fazer um
trabalho em prol do Município de Manicoré, principalmente das pessoas menos
favorecidas, pois são esses que mais precisam; diz que teve alguns candidatos, que
falaram, que fizemos com que as secretarias e a Câmara fosse a falência, diz que o
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Ver. Roberval Neves sabe disso, por que pegou uma Câmara, sem nenhum debito
ou problema, e ainda devolvemos para a Prefeitura o valor aproximado de 400.000
mil reais, coisa que nenhum Presidente de Câmara fez em nosso Município, mas
talvez o Ver. Roberval possa fazer, por que ele tinha a intenção de fazer uma Escola
onde é a garagem, mas não fez, acredito que possa devolver o recurso para a
Prefeitura; Diz que a partir de 2012, graças a Deus a Câmara ficou pacificada, os
bairros e o povo, e fica feliz por isso da pacificação do Município, diz que temos que
pensar o que é melhor para o povo; diz que ontem foi falado sobre a prisão dos
candidatos, mas só falaram dos candidatos do nosso lado, se pergunta, será que do
outro lado não teve prisão? Não pegaram recurso? Armas? Pois pegaram arma com
motorista do nosso parceiro Paulo Sergio; pegaram arma na casa onde estava o ver.
Junhão; diz que só falaram do nosso pessoal e ainda colocam a culpa em sua
pessoa; diz que não mandou ninguém está com dinheiro, com armas, falou com o
vice prefeito no inicio da campanha e no ultimo dia dizendo e não falou para ele
anda armado; diz que se alguém esta andando com dinheiro e arma, isso não é
culpa sua; diz que ficou decepcionado com a Mesa Diretora, por que em dizer que a
mesma não colocaria o Projeto de Lei para ser votado, diz que isso não é justo,
outra questão que lhe chamou a atenção quando seu irmão chegou a galeria da
Câmara, que foi revistado para vê se ele estava armado, diz que isso é um abuso de
autoridade, diz que temos que respeitar as pessoas, e ainda falam que o Prefeito
esta perseguindo as pessoas, mas ele não persegui ninguém, por que se ele fizesse
isso já tinha muita coisa acontecendo de errado, diz que fica muito triste com isso;
diz que se há alguma coisa que é preciso colocar na justiça, que seja colocado, pois
isso é um direito das pessoas, pois é a favor que as pessoas façam o que esta na
Lei; Em aparte Ver. Luzinei parabeniza o orador pelo seu discurso; diz que no
entendimento de vossa excelência em dizer que a eleição foi limpa; diz que isso não
é verdadeiro; diz que a eleição não foi tão limpa assim; diz que em uma reunião, lhe
falaram, que o próprio vereador Yuri Reis falou mal do vice Prefeito Paulo Sergio,
que não tinha feito nada e outros; diz que o Vice Prefeito não tinha como fazer nada,
se quando o Prefeito viajava nem se quer lhe informava; e não deixava a
administração a cargo do Vice Prefeito, na questão da arma, o motorista do Paulo
Sergio que foi preso com arma é de maior; diz que no dia da prisão a equipe de
Paulo Sergio estava no Rio Manicoré, juntamente com o Ver. Markson, Paulo Sergio
e outros candidatos a vereadores, quando ele chegou que foi informado que seu
motorista tinha sido preso; diz que na verdade não foi uma eleição limpa, lamenta
muito isso, na questão da perseguição, viu que houve sim quem, não apoiava o
grupo do Governo, e isso foi uma forma de ganhar a eleição, deseja ao orador que
possa diminuir a questão da perseguição e faça um bom trabalho; Orador agradece
o aparte e incorpora seu pronunciamento, diz que se você tem um cargo
comissionado à pessoa tem que ser de confiança, por que se não for não tem que
continuar, essa pessoas devem ter sido exonerado, espera que aqui na Câmara não
haja essa perseguição, que no seu ponto de vista isso não é perseguição; diz ao
Ver. Roberval Neves que ouvindo, que podar impto, que falou ontem, deste povo
que esta no Governo, não sabe qual seria a forma de podar, que é corta, tirar, jogar
fora, mas não precisamos disso, diz que isso parece uma ameaça, espera que essa
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ameaça não seja feitam, por que já esta cansado de tanta ameaça; Parabeniza o
Neto que foi o mais votado com 738 votos, o Francisco do 180 que teve 703 votos, o
Chico Alencar que teve 100 votos e Josiane que teve 0 votos, mas que participou do
Processo político, diz ao vereador Denilto que sente por ter perdido, como o Ver.
Uca Galdiono,Edson que foi importante para a Câmara Municipal, agradece e
finaliza. Matérias a serem votadas no Grande Expediente: Requerimento nº 003,
004 e 005/2016 de autoria do Ver. Denilto. Ordem do Dia. Projeto de Lei Nº
009/2016 de 14 de junho de 2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração
da Lei Orçamentária para p exercício de 2017 e da outras providencias, que foi
retirado de pauto por não esta presente todos os vereadores. Considerações
Finais: Foram inscritos: Emir França, Sabá Medeiros e Roberval Neves: 1º Emir
Pedraça de França cumprimenta a todos; Diz que ficou comprovado hoje, nessa
eleição, que, quem tem o dinheiro tem a melhor proposta, e esse caminho o povo
paga caro, pois de quatro em quatro anos o povo se torna mais pobre e necessitado,
espera que isso possa mudar, diz que fica muito triste com a situação dessa eleição
em dizer que foi uma campanha limpa, isso não existe, diz que o candidato ver.
Sabá Medeiro pode ter feito uma campanha limpa, mas o Prefeito que é seu maior
cabo eleitoral, não fez, fez uma campanha suja como sempre faz, usando o dinheiro
do povo para conseguir os votos, fez em 2012, 2014 e fez agora recentemente; diz
que falar do Junhão que foi preso, isso é tudo mentira, pois estava presente na hora
que recebeu o convite, para visitar a casa do Sr. trevuado, que era uma hora da
manhã, queriam esse horário, por que iam viajar no outro dia, e quando chegamos
La o pessoal do outro lado, ligaram para a policia, e ficamos La esperando, por que
tínhamos a consciência limpa, a policia chamou o Juiz, que fez o que é de costume,
que encontrou uma arma La e o Juiz chamou o Junhão para servir de testemunha,
foi somente isso que aconteceu; diz que a UNIPOM entrou com um processo contra
mim, que os votos que teve esta sobre júri, espera que esses votos possam somar
em nossa coligação para fortalecer ainda mais nossos candidatos, espera que o
novo Governo não use muito desculpa, pede que o mesmo seja bem informado, por
que vossa excelência nunca sabe de nada, espera que resolva os problemas da
população, que o maior é a questão da saúde, era o que tinha para o momento,
agradece e finaliza. 2º Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros cumprimenta mais
uma vez a todos, diz que muitas vezes, quando você é de um lado, critica o outro
lado; relata que viu muitas pessoas falando do vereador Denilto, mas sempre falou
que o mesmo foi um vereador que sempre ajudou a gente aprovar nossas Leis,
procurou dar seu parecer na hora certa, e que estávamos perdendo um grande
vereador, mas consertesa fez um bom trabalho e merecia ter voltado pra Ca,
parabeniza o mesmo pelos seus votos e pela forma que fez sua campanha, e nos
estaremos à disposição de todos para tentar resolver a situação do nosso Município;
diz também que ouviu fala do Ver. Uca Galdino dizia ontem para o pessoal do
Capanazinho, que o capanazinho perdeu um grande vereador, que sempre lutou
pela melhoria da comunidade do Capanãzinho e de outras comunidades; Temos
também o Vereador Edson que o 180 perdeu, um grande vereador, mas vamos
torcer para que o Clovis, que ganhou La possa fazer um bom trabalho conosco; diz
que precisamos do apoio de todos para que possamos fazer um bom trabalho, diz
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ao vereador Emir França que a única pessoa hoje que não quer conversa ou acordo
político é com seu irmão, Emerson França, mas vossa excelência sabe da nossa
amizade e luta que passamos aqui, e não tem nada contra o mesmo, a questão de
sua candidatura vossa excelência sabe por que foi; agradece e finaliza. 3º Roberval
Edgar Medeiros Neves cumprimenta a todos, diz que se o vereador Sabá Medeiros
quiser a copia da Ata e da gravação estará a disposição, até para provar que não fez
ameaça a ninguém e a partir de então vai solicitar sim guarda Municipal para esta
Casa, por que tem recebido telefonema de varias pessoas da sociedade, pedindo
que eu tome cuidado, por que tenham ouvido ameaças, inclusive de casas de
pessoas de adversários nossos, diz que precisa ter cuidado não somente a seu
respeito, mas sim de todos os parlamentares, até por que estamos numa causa
judicial, por que para mim a eleição ainda não terminou, apesar de algumas pessoas
ter a opinião contraria, diz que se a justiça agir corretamente, que espera que aja, o
grupo “vencedor”, que o dinheiro desequilibrou a eleição e influenciou no voto e na
decisão de eleitor; diz que tem provas concretas da compra de votos e mais do que
ninguém o Juiz sabe disso, que houve compra de votos sim, diz que um dos
principais motivos que foi cancelada a manifestação que íamos fazer ontem, foi
deixarmos que a justiça possa decidir sem nenhuma preção, tem consertesa que se
o Juiz continuar agindo como agiu no decorrer do pleito, tem certeza que essa chapa
que se diz vitoriosa, não irá continuar até o final do mandato; espera que a justiça
haja com coerência, diz que merecem parabenizarão os candidatos que fizeram a
campanha de forma lícita, parabeniza o vereador Helton que é uma pessoa que vem
lutando e batalhando muito, tem trabalho e respaldo quando chega na casa das
pessoas; Ver. Michel é um vereador que tem visitado praticamente todos os meses
as, comunidades Rurais, pede que o mesmo continue dessa forma; O candidato
nosso que foi eleito pela primeira vez, Charle também tem uma atuação do
seguimento dos extrativistas minerais, tem família grande e respaldo na região onde
mora e por isso os eleitores da região e da sua Igreja deram respaldo e elegeram
como vereador, e nosso candidato do 180, que também merece parabenizarão que
teve respaldo daquele que o conhece, parabeniza também o vereador Luzinei,
Markson, e a Vereadora eleita Socorro Torres que a muito tempo vem pleiteando
uma vaga e dessa vez conseguiu; diz ao vereador Sabá que temos a intenção não
de devolver o recurso da Câmara a Prefeitura, por que na sua opinião isso
demonstra incompetência, falta de atitude de o próprio Presidente par realizar a
obra, o recurso é da Câmara e vai usar para aquilo que deve ser feito, diz que na
semana que vem se Deus quiser vamos da inicio da obra de ampliação do prédio da
Câmara Municipal, onde terá no pavimento de baixo, uma sala de arquivo, estúdio
espaço para implantar um elevador futuramente, uma área de convivência, acesso
para veículos, na parte de cima dois gabinetes, um laboratório de informática e duas
salas de aula, esse Projeto vai custar em torno de trezentos 300,000 reais, que já
temos esse dinheiro em conta, relata que surgiu um boato que eu teria tentado me
matar, diz que se acontecer alguma coisa comigo é para darem desculpas que me
suicidei, diz que o próprio Junhão tem que tomar cuidado por que, nos tornamos
alvo, é por isso que vai redobrar o cuidado nesta Casa, era o que tinha para o
momento,agradece e finaliza. Não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente
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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 11 de Outubro de 2016.
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