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ATA DA 62ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 17 (dezessete) 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. 1º Vice Presidente: Anderson Ferreira de Oliveira, 2º Vice
Presidente: Michel David 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, Mario Ruy
Lacerda de Freitas Junior, Luzinei dos Santos Delgado, Wellington Yuri Lelo Reis.
Com suas faltas justificadas: Roberval Edgar Medeiros Neves, 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 61ª
que foi aprovada com adendo do Ver. Luzinei e Sabá Medeiros. Expediente:
Recebidos e expedidos. Recebidos: Of. Cir. Nº 152/2016- SEMPS, Of. nº
390/2016- 1ª Vara do Tribunal do Júri. Expedidos. Não houve. Pauta da Ordem do
Dia: Não houve. Matérias entregue a secretaria: Não houve. Grande Expediente:
Foi inscrito apenas o vereador: Sabá Medeiros: Uso da palavra: Questão de ordem
Ver. Luzinei pede copia da Lei que trata do kit moradia, Renda Cidadã e Leite do
Meu Filho; Justifica a ausência do Ver. Markson. 1º Orador: Manuel Sebastião
Pimentel de Medeiros cumprimenta o Sr. presidente, colegas vereadores e todo
público presente; Fala que dia vinte deste mês, termina o prazo para inserir na Lei
Orçamento da União emendas dos Deputados e Senadores; diz que seria
importante que os vereadores de cada partido pudessem enviar aos seus Deputados
alguma emenda através de ofício, solicitando que fosse incluído emenda no
orçamento da união destinado ao município; relata que esteve juntamente, com o
Ver. Edson no Distrito de Matupi para fazer um diagnostico, dos problemas que
existe no Distrito; diz que observou a interdição do porto de Manicoré, que já foi
construído a bastante tempo; diz que o porto ainda não tem autorização de
funcionamento, mas isso não é culpa do Governo Municipal; fala sobre a denuncia
do matadouro Municipal, que no seu ponto de vista é necessário; diz que quem
denunciou deveria falar o motivo da denuncia; fala também da balsa da SEPROR,
que foi embora devido uma denuncia, que transportou os carros por algum tempo;
mas se pergunta, será que não serviu a população? Mas mesmo assim foi feito a
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denuncia; espera que as pessoas possam denunciar para melhorar e não para
prejudicar; Em aparte o ver. Junhão cumprimenta a todos; fala sobre a questão do
porto; diz que é responsabilidade do Prefeito em defender o interesse público; cita
da falta de interesse no Aeroporto que ocasionou a perda do Vôo da Map por
questões pequenas de treinamento e alguma articulação maior das forças armadas;
O porto é um problema no Denit? É, mas o Governo comprometido ele intervém;
Sobre a questão da balsa é bom dizer o nome de quem denunciou, por que dessa
forma todos são suspeitos; diz que o orador também deveria falar da balsa do
Município, que esta em Novo Aripuanã, jogada que o governo que vossa excelência
defende deixou ali, o patrimônio público do Município; agora ir no Matupi dizer que
vai fazer diagnostico; diz que qualquer criança sabe o que tem no Matupi; não tem
limpeza pública; tem problemas como iluminação pública que foi prometido e não foi
cumprido; diz que gostou quando o orador falou que, tem parceria política para
buscar emendas par o Município é isso que temos que buscar pelo tempo de
mandato que nos resta; diz que quando entrarmos no governo temos que resolver
problemas e trazer tranqüilidade a população; Orador agradece o aparte e incorpora
seu pronunciamento, diz que pensa da mesma forma, que temos que cuidar do
Município; Fala a respeito do ar-condicionado do Plenário que não esta funcionando,
que já estava com problema a muito tempo; diz que é necessário que seja tomado
as devidas providencias, isso é como exemplo de que as pessoas precisam resolver
os problemas; Na questão do diagnostico do Matupi, cada um faz da forma que acha
que deve fazer; e está fazendo da sua forma, que nem tudo aquilo que agente
solicita somos atendido, mesmo fazendo parte do governo; diz que quando assumir
no dia 01 de janeiro vai se preocupar com os problemas que irá enfrentar, mas não
vai ser Nena, Lúcio ou outra pessoas, e sim a sua pessoa, como também vai em
toda zona rural do Município, mesmo sabendo que não vamos resolver todos os
problemas, por que ninguém vai resolver tudo; Pede o apoio de todos que também
querem ver uma Manicoré melhor; Relata que estamos praticamente a dois anos na
administração do Ver. Roberval e a única diária que recebemos, foi para irmos para
defender a BR 319; Relata que um assessor que tínhamos ele foi demitido sem se
quer fazer uma reunião para dizer o porque não poderia ter mais os assessores; diz
que fez isso, mas explicou o por que, diz que temos que ter mais democracia, 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, 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 17 de Outubro de 2016.
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