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ATA DA 65ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 31 (trinta e um) 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 Neves fez a
chamada dos Senhores Vereadores, estando presente apenas o Vereador Uca
Galdino e Wellington Yuri Lelo Reis. Ás 08:15 foi feita a 2ª chamada dos Senhores
vereadores, presentes, o Exmo. Sr. Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves,1º
Secretario: Helton Rodrigues Paes, Secretario: Denilto Silva dos Santos e demais
Vereadores: Emir Pedraça de França, Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior, Manuel
Sebastião Pimentel de Medeiros, Markson Machado Barbosa, Luzinei dos Santos
Delgado, Wellington Yuri Lelo Reis e Zulândio Evaristo da Cunha Galdino. Com
suas faltas justificadas: Anderson Ferreira de Oliveira, Edson Minoro Tsugawa e
Michel David Pinto 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: Não houve. Expediente: Recebidos e expedidos.
Recebidos: Of. nº 012/2016-LICEU-MANICORÉ; Requerimento de justificativa de
ausência nº 003/2016-GAB/VER/MICHAEL. Expedidos. Of. nº 278/2016- GP; Of. nº
280, 281, 284, 285, 286 e 291/2016 – DPE. Pauta da Ordem do Dia: Não houve.
Matérias entregue a secretaria: Não houve. Grande Expediente: Foram inscritos
os vereadores: Junhão, Sabá Medeiros e Markson: Uso da palavra; 1º Orador:
Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior cumprimenta o Sr. Presidente, e em de especial
Ver. Eleito Clóvis, os senhores vereadores e todo público presente; Registra que seu
requerimento, que fez semana passada sobre a limpeza na frente do cemitério, foi
executado o serviço essa semana; Deixa sua manifestação de pesar a Família do
Sr. Luiz Vieira, que veio a falecer em Rondônia; pede que a Mesa Diretora
encaminhe moção de pesar a família do mesmo; Deixa também a sua manifestação
a família do Sr. Bosco Lins; era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. 2º
Orador: Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros cumprimenta o Sr. Presidente,
vereadores e todo público presente, saúda o Sr. Clovis que foi eleito a Vereador, que
a partir de Janeiro estará aqui fazendo parte desta Casa; Fala que esteve fora do
município semana passada para participar de alguns encontros em Manaus e em
Brasília; Esteve em Manaus no encontro da caixa econômica Federal, onde foi
falado nas palestras, sobre os recursos que a caixa tem, para os Municípios, mas
para isso é preciso que o Município esteja adimplente e no Amazonas só há três
Município adimplente, pois isso é uma coisa preocupante para os Municípios; Esteve
também na FUNASA, onde participou de um encontro relacionado aos benefícios,
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que pode trazer aos Municípios do Amazonas; Esteve em Brasília no encontro da
Confederação Nacional dos Municípios, onde estavam aproximadamente, mais de
1.500 Prefeitos eleitos de varias regiões do Brasil; diz que esse encontro foi muito
importante para saber das dificuldades dos Municípios; Pede ao Presidente que
justifique as suas faltas da semana passada; diz que é muito triste fazer uma viagem
sem ter apoio da Câmara Municipal; diz que solicitou o apoio, mas não foi possível;
Diz que como líder do Governo Municipal, convida a todos para a inauguração do
prédio do INSS local, que acontecerá no dia 04/11/2016, acredita que a partir da
inauguração, teremos muitos benefícios, não só apenas aposentadorias, mas outros;
Apresenta seus sentimentos pelo falecimento do pai do colega Yuri Reis, ao pai de
nosso amigo Markson e ao Sr. Bosco Lins; diz que tinha uma amizade muito grande
com o Sr. Bosco Lins; apresenta uma moção de pesar a família do mesmo;
Parabeniza o presidente pelo trabalho que esta fazendo nesta Casa para ampliar os
gabinetes e assim dar melhores condições aos futuros vereadores em 2017; Era o
que tinha para o momento, agradece e finaliza. 2º Orador: Markson Machado
Barbosa cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores, ao Clovis vereador
eleito, e todo público presente; Agradece a Deus por mais uma oportunidade de
poder exercer seu trabalho; Agradece a população pelos votos que teve da
população e por mais uma vez lhe conduzir ao cargo de vereador; Parabeniza
também todos os candidatos que concorreram esse pleito, tanto a Prefeito quanto
Vereador; Diz que esse mês de outubro não vai ser muito bom, por causa de uma
grande perda em sua vida, que foi seu pai; agradece a força que as pessoas
manifestaram nas redes sociais; 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: Foi inscrito apenas o Ver. Roberval Neves;
Já com a palavra, cumprimenta a todos; diz ao Ver. Markson e Vice Prefeito Paulo
Sergio, que viu sua preocupação, no período eleitoral de está sempre presente ao
lado de seu pai; parabeniza os mesmos pela dedicação; diz que o mesmo completou
o ciclo natural de sua vida; diz que é muito triste quando a pessoa não completa seu
ciclo de vida, cita como exemplos a Ex-vereadora Eliane, Bosco Lins e Honerindo;
Apresenta voto de pesar a todas as famílias que tiveram a perda na família. Não
havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente da Mesa Diretora da Câmara, 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 31 de Outubro de 2016.

Av. Santos Dumont, nº 633 – Bairro: Auxiliadora – Fone/Fax: 385-1440/1515/1500
CNPJ – 14.179.972/0001-08 – CEP: 69.280-000
E-mail: camara.municipalmre@hotmail.com
Site Oficial – www.manicore.am.leg.br

Manicoré - Amazonas

