Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 66ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Ao 01 (primeiro) dia do mês de Novembro 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: Luzinei
Delgado, Sabé Medeiros e Denilto Silva. 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, 2º Secretario: Denilto Silva dos Santos
e demais Vereadores: Emir Pedraça de França, Edson Minoro Tsugawa, 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 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: Leitura da ata da 64ª
que foi aprovada com adendo do ver. Roberval Neves. Expediente:
Recebidos e expedidos. Recebidos: Of. nº 087/2016-SEMADE de 31 de outubro
de 2016, assunto: Projeto de Lei de Nomenclatura da Unidade Básica de saúde do
Bairro de Santo Antonio. Expedidos. Of. nº 290 e 293/2016- GP. 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 exercício de 2017 e da outras
providencias. Matérias entregue a secretaria: Não houve. Grande Expediente: Foi
inscrito apenas o vereador: Luzinei Delgado: Uso da palavra; 1º Orador: Luzinei dos
Santos Delgado cumprimenta o Sr. Presidente, colegas vereadores e todo público
presente; agradece a Deus por mais uma oportunidade de poder exercer seu
trabalho; Apresenta indicação nº 018/2016 de sua autoria; Assunto: Indicar na
forma regimental ao chefe do Executivo Municipal tapar, aterrar, nivelar os buracos
da Trav. Maria bom fim no perímetro próximo a casa do Sr. Francisco Gima e
também próximo a casa do Sr. José Ivan no bairro de Santo Antonio no perímetro
próximo a rua Padre Cunha com a Trav. Maria bom Fim no bairro do Rosário e
passa a fazer suas justificativas; Fala que no ultimo sábado dia 29, foi comemorado
o dia do evangélico; diz que no dia 31 de outubro comemora-se a reforma religiosa
em todo País; parabeniza a todos os evangélicos; diz que não fizemos nenhum
evento na data prevista, em virtude do ano eleitoral, mas marcamos um evento para
próximo dia 26 de Novembro, que inclusive esta data esta coincidindo com a festa
da Expomani; diz que não sabe se vai realmente acontecer a EXPOMANI nesta
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data; relata que já conseguimos um cantor a nível nacional para comemorar essa
data; que ficou para o dia 26 de novembro; deixa seu convite a todos, era o que
tinha para o momento; agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande
Expediente: Indicação nº 018/2016 de autoria do Ver. Luzinei Delgado. 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 exercício de 2017 e da outras
providencias. Não havendo nenhum vereador para discutir o referido Projeto, foi
colocado em votação nominal; o referido projeto foi aprovado por unanimidade.
Considerações Finais: Foram inscritos os vereadores; Sabá Medeiros e Denilto
Silva; 1º Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros cumprimenta a todos; Fala sobre a
questão dos nossos servidores, que todos os anos o pagamos o décimo, ferias e um
terço de férias, mas não tem lógica o servidor não ter direito as verias, mesmo sendo
comissionado; pede que o presidente verifique nessa situação e fizesse uma
consulta sobre isso; agradece e finaliza. 2º Denilto Silva cumprimenta a todos, pede
a secretaria que possa encaminhar a LOA, para que possamos analisar; diz que
pretende deixar as emendas destinada a cada parlamentar desta Casa, ira inserir
nessas emendas a construção de alguns centro sócias em algumas comunidade,
que teve o compromisso, como também pretende deixar construção de quadras para
agremiação folclórica, para que o Município possa ficar padronizado; diz que como
cidadão ira fiscalizá-lo; diz que se preocupa muito sobre a questão do Projeto de Lei
que já tinha se manifestado ao contrario, que já foi colocado o nome no posto de
saúde, diz que o Prefeito faz afronta a esta Casa, o qual mostra o mínimo de
respeito a este Poder; diz que não tem nada contra essa família, mas outros que
vierem a este poder, vão fazer a mesma coisa; diz que muitas pessoas que
merecem essa homenagem, como a ex- vereadora Eliane e o Sr. Arindal Reis; diz
que não temos que olhar para o lado pessoal, para somente agradar meu eco
particular, lamenta muito essa situação e repudia o ato do executivo; Era o que tinha
para o momento, agradece e finaliza. Não havendo mais nada a tratar, o senhor
Presidente da Mesa Diretora da Câmara, deu por encerrado 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 01 de Novembro de 2016.
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