Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré
ATA DA 36ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de junho de 2015 (dois mil e quinze), 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. Ver. 1º Secretário: Helton Rodrigues Paes fez a chamada dos Senhores
Vereadores, estando presente até o momento o Vereador: Luzinei dos Santos Delgado
e Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros. Ás 08:15 foi feita a 2ª chamada dos
Senhores vereadores, o Sr. Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves, 1º Secretário:
Helton Rodrigues Paes, 2º Secretário: Denilto Silva dos Santos e demais Vereadores:
Emir Pedraça de França, Eldamiro das Neves Gomes, Nara Nídia Bentes da Silva,
Luzinei dos Santos Delgado, Zulândio Evaristo da Cunha Galdino, Manuel Sebastião
Pimentel de Medeiros e Markson Machado Barbosa. Com sua falta justificada.
Anderson Ferreira de Oliveira, Mario Ruy Lacerda de Freitas Júnior 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 dispõe 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 35ª Sessão Ordinária, que foi aprovada sem
restrições. Expediente: recebidos e expedidos. Recebidos: Of. 004/2015 do
Conselho Municipal de Saúde. Expedidos: Não houve. Pauta da Ordem do Dia: Não
houve. Grande Expediente: foram inscritos para o grande expediente os vereadores:
Nara Nídia Bentes da Silva, Luzinei dos Santos Delgado, Uca Galdino, Emir Pedraça
de França, Sabá Medeiros e Roberval Neves. Uso da palavra: 1º orador: Nara Nídia
Bentes da Silva cumprimenta o Sr. presidente os colegas vereadores funcionários
desta casa e todo público presente, agradece a Deus por mais uma oportunidade de
estar aqui representando o povo de Manicoré; apresenta Indicação nº 005/2015 de sua
autoria, assunto: indicar à Prefeitura de Manicoré através da Secretaria de Saúde a
disponibilidade de Agente Comunitário de Saúde na comunidade do Rio Preto, e passa
a fazer suas justificativas; apresenta Indicação 006/2015 de sua autoria, assunto:
indicar à Prefeitura de Manicoré através da Secretaria de Infraestrutura Reparos na rua
denominada de “ Rua das Flores” no Bairro de Mazzarello, e passa a fazer suas
justificativas; apresenta Indicação 007/2015 de sua autoria, assunto: indicar à
Prefeitura de Manicoré através da Secretaria de Infraestrutura Reparos na estrada
conhecida como “ Estrada da SUDHEVEA” entre o Bairro Manicorézinho e Igarapé do
Alonso, e passa a fazer suas justificativas; finaliza pedindo apoio de todos vereadores
para aprovação de suas proposituras, finaliza. 2º Orador: Luzinei dos Santos Delgado
cumprimenta o Sr. presidente os colegas vereadores e todo público presente, agradece
a Deus por mais uma oportunidade de poder exercer seu trabalho; fala sobre a questão
da possível volta da CPMF, pois é mais um imposto criado pelo Governo Federal; diz
que no seu ponto de vista, são as consequências da corrupção na Petrobrás; diz que
imagina o tamanho do rombo que foi feito nos cofres públicos do nosso País; diz que
tem certeza que os Deputados Federais não vão permitir que esse imposto retorne a
conta dos brasileiros, pois o povo não aceita esse tipo de manobra; diz que viu também
que possivelmente o Tribunal de Contas da União julgará as contas da Presidenta
Dilma do ano de 2014; acredita que as contas da Presidente Dilma seja aprovada, pois
muitas das vezes quem paga o pato são os mais fracos, ou seja prefeitos e presidentes
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de câmaras; fala sobre a palestra ocorrido no Centro Juvenil Salesiano; diz que houve
uma participação boa da população; diz da importância da população para cobrar seus
direitos; parabeniza as pessoas que estiveram presente na palestra do Projeto
Ministério Público Federal na Comunidade; diz que se fez presente ainda os Ver. Uca,
Markson e Sabá Medeiros; diz que o Ver. Markson fez comentário sobre a Orla de
Manicoré, onde a Empresa apenas iniciou os trabalhos e até o presente momento não
terminou o serviço; diz que o Ver. Junhão já fez uma propositura pedindo informações
da Prefeitura; na oportunidade reitera o requerimento, mas direcionado ao Ministério
Público Federal para que possamos ter informações a respeito do reinicio dos
trabalhos; apresenta requerimento nº 002/2015 de sua autoria, assunto: requerer da
Mesa Diretora desta Casa, o envio de requerimento sob a forma de expediente ao
Ministério Público Federal indicando a investigação da paralisação da construção do
muro de arrimo pela empresa CEPA na orla central da cidade de Manicoré, e passa a
fazer suas justificativas; diz que teve informação que o Rio Madeira é objeto de
discussão para a privatização; diz que essas questões não vêm para beneficiar a
população que moram na calha do Rio Madeira e sim para prejudicar; desde já deixa
sua indignação com relação a essas questões, agradece e finaliza. 3º Orador:
Zulândio Evaristo da Cunha Galdino cumprimenta o Sr. presidente os colegas
vereadores e todo público presente; fala sobre o convite que irá chegar a todos os
vereadores da Secretaria de Promoção Social, sobre a 4ª conferencia Municipal da
pessoa Idosa, com o tema: o Protagonismo e o Empoderamento da Pessoa Idosa por
um Brasil de todas as Idades; diz que evento acontecerá nos dias 18 e 19 de junho;
comenta sobre o convite da 6ª copa do Trabalhador, que acontecerá hoje (16.06) as
19:00 horas no Ginásio Poliesportivo Rosival Ribeiro da Costa; em relação ao assunto
abordado pelo o vereador Luzinei sobre a privatização do Rio Madeira; diz que os
vereadores dos Municípios do Sul do Amazonas deveriam se reunir e melhor se
articular para fazer reivindicações para nossa região; diz que unidos teremos mais
força nas nossas reivindicações; diz que devemos repudiar para que o Rio Madeira não
seja privatizado, pois isso afetará a região e o nosso Município; sugere que façamos
debate sobre essa questão para que as autoridades da região se manifeste com
relação a essa situação; fala sobre o Ministério Público Federal que se faz presente em
nosso município, com o tema o Ministério Público na Comunidade; diz que esteve na
palestra de abertura do Ministério Público Juntamente com o Ver. Luzinei, Sabá
Medeiros e Markson; diz que além de ouvir os Procuradores, ouvimos também os
comunitários; diz que essa ação é de grande importância, pois sabemos que a
população não é participativa na vida do Município; diz que Manicoré é um dos poucos
Municípios que tem sessão duas vezes por semana e sempre a galeria da casa do
povo está vazia; Em aparte Ver. Luzinei diz que quando o orador falou da participação
popular, lembrou que na palestra no Centro Juvenil a Drª perguntou se alguém já tinha
participado de alguma reunião na Câmara Municipal; diz que ficou assustado por que
varias mãos levantadas e não vemos ninguém na galeria; diz que as pessoas
estiveram presentes nas audiências Públicas ou em outras reuniões; orador agradece e
incorpora seu pronunciamento; diz que uma das coisas que lhe chamou atenção, foi à
questão política; diz que alguém comentou dizendo: “que não vem na Câmara atrás
dos vereadores por que agente vota e os vereadores abandonam agente, então agente
também abandona e esquece o político”; diz que foi bem colocado pelo Procurador
quando disse que não podemos esquecer o político que votamos, pois ai que temos
que procurar; diz que não temos como atender a todos na questão individual; diz que
temos que atender nas questões das reivindicações que venham beneficiar a
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população na coletividade, desde já agradece e finaliza. 4º Orador: Emir Pedraça de
França cumprimenta o Sr. presidente os colegas vereadores e todo público presente;
tece comentário relacionado ao assunto comentado pelo Ver. Uca sobre ajuda
individual; diz que o político só tem valor quando você ajuda diretamente a pessoa; diz
que a pessoa é beneficiada, mas se não atinge diretamente a família não tem
importância; diz que isso é ruim; diz que nem o poder executivo tem condições de
ajudar individualmente cada morador do Município, assim como o Governador tem
como atender o morador de cada Estado; em relação a privatização do Rio Madeira,
diz que ouviu comentário sobre à privatização da hidrovia do Rio Madeira, segundo o
orador, refere-se apenas ao transporte de carga das grandes empresas; Em aparte
Ver. Luzinei fala que entendeu que é todo Rio Madeira e vê que o principal interessado
com a privatização, são as grandes empresas de navegação; orador agradece o aparte
e incorpora seu pronunciamento; em aparte Ver. Zulândio fala que na reportagem que
viu fala que o assessor do Denit o Sr. Everton Oliveira afirmou que qualquer cobrança
será para as grandes empresas de navegação, mas se houver cobrança para os
ribeirinhos será uma taxa de valor irrisório; orador agradece o aparte e incorpora seu
pronunciamento; em aparte Ver. Markson fala que é uma matéria que temos que ficar
atentos por que vai afetar diretamente o modo de vida tradicional dos nossos
ribeirinhos; diz que temos que se reunir e discutir qual será o objetivo dessa
privatização do Rio Madeira, saber se os Municípios vão ser beneficiados, pois quando
acontece alguma coisa só ficamos com a herança ruim, como é o caso da hidrelétrica,
que só ficamos com os fenômenos que vem afetando diretamente a vida do nosso
povo; orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento, Em aparte Ver.
Bombom, fala que esteve com o Ver. Junhão nesta audiência pública promovida pelo
Deputado Estadual Edmilson e justamente foram questionados vários setores e um
deles qual será o beneficio a esses Municípios que fazem parte da calha do Rio
Madeira; diz que o Governo Federal faz consulta e promove audiências públicas, mas
se ele quiser decretar amanhã ele decreta; diz que o Rio Madeira é um rio Federal; diz
que devemos ficar atentos nesse fator, qual será os benefícios que tem aos Municípios
e fazermos uma mobilização para discutirmos esse assunto; o orador agradece o
aparte e incorpora seu pronunciamento; diz que em primeiro lugar quem deve ser
consultados será os ribeirinhos da região do Rio Madeira; fala que em questão da
CPMF, diz que a base do Governo está dividida; uns são a favor outros são contra; diz
que ouvindo os moradores do Bairro São Sebastião da ultima ruas do Igarapé da
Ribeira, lhe informaram que a referida rua não tem instalação de rede elétrica, neste
sentido apresenta Indicação nº 007/2015 de sua autoria, assunto: indicar ao líder da
Amazonas Energia de Manicoré, que efetue instalação de rede elétrica na Rua “A”
situada na margem esquerda do Igarapé da Ribeira - Bairro de São Sebastião, nesta
cidade de Manicoré, e passa afazer suas justificativas; apresenta Indicação nº
008/2015 de sua autoria, assunto: indicar ao Chefe do Poder Executivo ao Secretario
Municipal de Infraestrutura, que seja efetuada limpeza na Rua “A” situada na margem
esquerda do Igarapé da Ribeira - Bairro de São Sebastião, nesta cidade de Manicoré, e
passa a fazer suas justificativas, desde já agradece e finaliza. 5º Orador: Manuel
Sebastião Pimentel de Medeiros cumprimenta o Sr. presidente os colegas vereadores e
todo público presente, agradece a Deus por mais uma oportunidade de poder
representar mais uma vez a população de Manicoré; fala que fica preocupado com
relação a essa questão do noticiário do jornal em tempo, que fala sobre pedágio no
Madeira em debate; diz que como políticos e representante do povo do Município de
Manicoré, temos que ter a união com os Municípios do Rio Madeira; diz que a nossa
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união trará um beneficio, pois muitas vezes os vereadores, uns são a favor de reserva
outros são contrario, mas se pergunta que alem do beneficio do Meio Ambiente quais
os benefícios que as reservas estão trazendo para a população que mora nela; diz que
uma outra preocupação que temos é em relação a crise que o Brasil passa; diz que
não esta defendendo o Governo Municipal é apenas parceiro de todos vereadores e do
Governo Municipal; diz que se preocupa com a farsa que o Governo Federal tem com
os Municípios; diz que viu muitas reportagem no Fantástico, Domingo Espetacular de
denuncias que são feitas, que os Municípios não estão terminando as obras; se
pergunta como é que o Município pode terminar a obra se o recurso não esta chegando
no Município? Diz que quem leva a culpa disso é quem esta no final, o vereador que
não esta fiscalizando, o Prefeito que não esta executando; diz que é difícil dizer que o
culpado é o Ministro da Saúda, da Educação, o Ministro do Transporte, Em aparte Ver.
Markson fala que ontem na reunião com o Ministério Público Federal ouviu varias
reclamações que muitas são realidade; diz que estava analisando a questão do
Ministério Público Federal que tem muitas obras paradas não só em Manicoré, mas em
todo País; diz que o Ministério Público se preocupa quando a obra esta parada, mas
será também que ele não pode intervir nessa questão quando é obra Federal na
liberação de repasse do restante do recurso para a conclusão da obra? Onde fica a
atuação do Ministério Público nessa questão? Orador agradece o aparte e incorpora
seu pronunciamento; diz que pra desviar um pouco da direção Municipal para não dizer
que estamos apenas defendendo o Município, pergunta será que o Dr. Paulo recebeu
pelo que ele fez? Será que ele tem que ser penalizado pelo trabalho que ele fez e a
enchente levou? Será que deram recursos para ele continuar o trabalho da Orla? Diz
que isso é uma situação que não temos conhecimento; fala que o Ministério Público
Federal é muito bom para nós; diz que é necessário que o Governo Federal e Estadual
seja cobrado por nós e por outras autoridades para possa executar as obras; Em
aparte Ver. Luzinei fala que viu na internet que a construtora do muro de arrimo de
Nhamundá no Amazonas construtora CEPA que trabalha na obra de contensão da orla
daquele município suspendeu os trabalhos; diz que a obra custa equivalente a 8
milhões naquele município; orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento,
Em aparte Ver. Bombom fala que essa questão de contrato diz que é conhecimento
de toda sociedade e dos Parlamentares, que a Empresa quando ela concorre à
licitação ela tem que ter uma contra partida; diz que o Governo Federal, em anos
anteriores repassava todo recurso referente ao valor total das obras, mas hoje, a
liberação segue um cronograma de conclusão do serviço; diz que em Manicoré temos
as obras das UBS, se formos ver foi liberado a primeira parcela, mas as condições esta
caótica; orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento, Em aparte Ver.
Kdé fala que em 2013 quando o Ex Deputado Chico Preto veio em Manicoré, fez
algumas visitas em algumas obras do Estado; diz que o ex deputado foi nessa obra de
contenção antes da enchente; diz que na ocasião, o Dr. Paulo falou que tinha recebido
5% da obra naquela época; diz que o percentual de 5% não da para fazer nada de uma
obra de 9 a 10 milhões; orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento, fala
que às vezes deixamos de acompanhar essa questão de liberação de recursos, às
vezes até por causa da internet; fala que o Ver. Presidente contratou uma internet que
achávamos que ia ser boa, mas muitas vezes quando chega aqui na Câmara não está
funcionando; diz que às vezes o funcionário resolve e às vezes é problema do próprio
provedor da própria Empresa; fala ao Sr. Presidente que existe algumas matérias que
já estão passando do prazo; diz que isso não é por questão de maldade, acredita que
as matérias tem que ter a tramitação com o prazo certo; diz que tem proposituras que
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já estão com parecer pronto e ainda não foram para a pauta; fala que seria importante
que tenhamos essa discussão e conversar sobre essa questão, agradece e finaliza.
Neste momento o Sr. Presidente convida o Ver. Helton Paes para assumir a direção
dos trabalhos e pede a palavra. 6º Orador: Roberval Edgar Medeiros Neves
cumprimenta o Sr. presidente que ora dirige os trabalhos, os colegas vereadores e todo
público presente, agradece a Deus por mais uma oportunidade de poder exercer seu
trabalho; informa que os cursos que serão realizados em parceria com a câmara que
iniciará no dia 23.06 com a capacitação de 60 pessoas na categoria marinheiro fluvial;
diz que que não há mais vagas em virtude da procura do mesmo pelas pessoas que
necessitam; diz que a grande maioria dos inscritos são as pessoas que estão atuando
na função; diz que o curso de informática básica e avançada foi acertado para iniciar no
dia 23 de junho; Em aparte Ver. Luzinei fala em relação ao curso de aquaviários
parabeniza o orador pela sua iniciativa, mas não concorda da forma que foi feita as
inscrições; diz que procurou o Paulinho e lhe informou que iria marcar um dia para o
inicio das inscrições, mas se surpreende com a informação do orador que já não há
mais vagas; orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; diz que por
conta da procura muito grande fizemos dessa forma, mas não foi com má intenção;
apresenta Resolução 002/2015 que cria o programa de desenvolvimento técnico
profissional PRODETEC do Poder Legislativo Municipal e da outras providencias, e
passa a fazer suas justificativas; apresenta Requerimento nº 003/2015 de sua autoria,
assunto: requer deste Plenário que seja encaminhado expediente para o Sr. Lucio
Flavio do Rosário, Prefeito Municipal e a Srª Elda Lucia das Neves Gomes, Secretaria
Municipal no prazo de Lei solicitar informações completas sobre a instituição da
comissão Paritária e do Decreto do executivo Municipal dispostos respectivamente nos
art. 3º e 25 da Lei Municipal 826/2013 que trata da Lei do Plano, cargos, carreira e
salário do magistério Municipal e passa a fazer suas justificativas; apresenta Indicação
nº 006/2015 de sua autoria, assunto: indicar na forma regimental ao Sr. Lucio Flavio do
Rosário, prefeito Municipal e ao Sr. Newton Cabral de Azevedo Neto Secretario
Municipal de Infraestrutura que providencie de forma urgente a manutenção do Beco
das Chagas no Bairro de Mazzarello e passa a fazer suas justificativas; apresenta
Indicação nº 007/2015 de sua autoria, assunto: indicar na forma regimental ao
Magnífico Reitor do IFAM Antonio Venâncio a implantação do Instituto de Ciências e
Tecnologia no Estado do Amazonas IFAM, no Município de Manicoré, e passa a fazer
suas justificativas; fala que a respeito da reunião das terras da Aeronáutica que já esta
sendo divulgado através de carro volante apenas nos bairros que estão dentro das
terras da Aeronáutica; fala que conversou com Dr. Rafael Procurador Federal do
Amazonas e marcamos a reunião para quarta feira as 18:00 horas aqui do auditório da
Câmara Municipal; relata que a presença dos vereadores será de fundamental
importante; sobre a questão da hidrovia do Rio Madeira essa é uma discussão que
devemos abraçar; diz que já conversou com alguns presidentes de Câmara e
vereadores da calha do Rio Madeira e temos a intenção de articular com a região toda
para ouvir aqueles que são a favor e aqueles contrários a privatização da hidrovia; diz
que apoiará aquilo que vai ser melhor para a nossa região; fala sobre a questão da
obra da orla essa é uma questão que vê varias responsabilidades, pois a obra funciona
em parceria, com a Prefeitura Municipal, Governo do Estado e Governo Federal; diz
que quando a coisa esta indo bem todo mundo quer ganhar credito, mas quando a
coisa vai mal jogam a culpa para cima de um; diz que agora quem está sendo culpado
é o Governo Federal; diz que precisamos dizer que a responsabilidades é dos três
esfera de Governo; com relação a internet, diz que hoje temos internet, pois antes era
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de péssima qualidade; diz que quando a internet não estiver funcionando é só chamar
o Dinho ou o Gabriel que estão a disposição de todos os Gabinetes, agradece e
finaliza. Matérias a serem votadas no Grande Expediente: Requerimento nº
002/2015 de autoria do Ver. Luzinei; Requerimento nº 003/2015 de autoria do Ver.
Roberval; indicação 006 e 007/2015 de autoria do Ver. Roberval; Indicação nº 005, 006
e 007/2015 de autoria da Ver. Nara Nídia; indicação 007 e 008/2015 de autoria do Ver.
Kdé; Regime de Urgência ao Projeto de Resolução 002/2015 de autoria do Ver.
Roberval foi refeitado por seis votos a três; Ordem do Dia. Não houve. Considerações
Finais: foram inscritos os vereadores, Sabá, Uka, Eldamiro, Bombom, Markson e
Roberval. 1º Sabá Medeiros fala que sobre a questão da Merenda Escolar que muitas
vezes achamos que da para fazer uma refeição e não é bem assim; diz que alunos da
creche R$ 1,00 por aluno; pré escola R$ 0,50; escolas indígenas R$ 0,60; ensino
fundamental e médio R$ 1,00; diz que são valores pequenos que não tem como dar
uma merenda de qualidade; diz que uma coisa que não conseguiu resolver foi a
questão da internet quando estava na presidência dessa casa; acredita que está
precisando de um novo computador, pois a internet em seu Gabinete é muito ruim;
solicita ao Sr. Presidente a troca do computador de seu gabinete; parabeniza o
Presidente por ter conseguido uma internet melhor; diz que quando da problema em
seu computador chama eles para resolver e vão e resolvem; diz que a questão política
ela é muito forte, por isso as pessoas não consegue enxergar quem tem e quem não
tem direito; diz que a paralisação da orla não aconteceu só em Manicoré; diz que tem
uma preocupação muito grande com relação a forma que esta sendo dada a tramitação
dos nossos Projetos; 2º Uka Galdino fala que com relação ao Projeto de regime de
urgência diz que não estamos votando contra o Projeto, diz que também não concorda
com esta sendo feita a tramitação dos Projetos; diz que no seu ponto de vista não vai
interferir a questão do Projeto, pois acredita que vai ser aprovado; diz que os Projetos
que vier para beneficiar a população sempre ira votar favorável; diz que temos que
fazer essa avaliação para não descumprir o nosso regimento; diz que o computador do
seu gabinete também está com problemas; com relação aos cursos que o Ver.
Presidente disse que iria começar as inscrições no dia 17 e 18 e antes disso já foi feito,
diz que se está programada tem que cumprir conforme foi programa; agradece e
finaliza Ver. Roberval fala que com relação ao curso foi ele quem autorizou o Paulinho
a fazer a inscrição antes da data prevista por que a data não foi divulgada; diz que teve
pessoas que já tinham pago o boleto da primeira vez e não haviam conseguiu vaga; 3º
Eldamiro: diz que por não aceitar da forma que esta sendo feita a tramitação dos
Projetos que votou contra o regime de urgência, diz que contra o curso jamais vai votar
por que até o Ver. Helton falou que me inscrevi, pois tinha a intenção de fazer o curso,
e devido o trabalho que exerce teve que viajar; fala que com relação ao assunto que
discutimos, pede desculpas do Ver. Bombom se em algum momento lhe ofendeu e que
sua intenção não foi essa e nem desrespeitar a sua posição como vereador; fala sobre
a privatização do Rio Madeira diz que é radicalmente contra por que no seu ponto de
vista privatizar é tirara a responsabilidade e se o Governo privatizar o Rio Madeira quer
dizer que ele é incapaz de tomar conta e o maior prejudicado vai ser sempre a
população e o maior beneficiado será o particular; em relação às obras inacabadas, diz
que nos devemos realmente investigar e saber de quem é a culpa; com relação a
empresa CEPA, diz fez um gasto altíssimos; diz que a empresa gastou mais ou menos
de 1 milhão de reais e saiu no prejuízo; diz que temos que prestar atenção nisso e não
colocar a culpa em quem não é culpado; em relação a reunião das terras da
Aeronáutica, diz que gostaria de saber se houve alguma mudança no processo ou se
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vamos chamar o representante do Ministério Público sem uma pauta; lamenta muito é
que no ultimo forro um Policial Militar foi agredido que jogaram uma garrafa na cabeça
dele; parabeniza a população do Bairro Manicorezinho que fez uma boa organização e
foi somente uma pessoa detida por embriagues e lamenta muito o ultimo forro que
aconteceu que foi o da Praça que chegando à delegacia no outro dia tinha quinze
detidos; 4º Denilto: fala que sempre teve seu posicionamento aqui, diz que a
legislatura de um parlamentar é quatro anos e diz que sempre respeitou todos os
colegas e que sabemos a política, a questão do projeto, diz que quando o vereador
Junhão colocou o projeto dos professores que estabelece norma para a lotação de
professores a bancada do Governo votou ao contrario e inclusive o Prefeito vetou a Lei,
diz que todos os projetos que vieram votou favorável, e diz que cada um tem que
respeitar a posição de cada vereador, diz que não esta lembrando o passado por que a
legislatura é de quatro anos, com em relação ao curso, diz que se cada curso que vier
tivermos que apontar alguém vamos esta tirando as vezes de quem mais precisa, por
que as vezes colocamos as pessoas que não precisam, era o que tinha agradece e
finaliza. 5º Markson: fala que somos 13 vereadores e independentemente de quem
tem três ou mais mandato, ou talvez não tenha o dom da palavra, mas que aqui nesta
casa cada um tem o mesmo peso no momento de votar; diz que temos que respeitar o
posicionamento dos colegas, e temos que votar favorável o que venha beneficiar o
povo; diz que não votou contra o referido Projeto, e sim o regime de urgência, na
questão da inscrição diz que tem que ter um ordenamento, parabeniza o Sr. Presidente
pelos cursos, agradece e finaliza. 6º Roberval: fala que respeitamos a votação dos
vereadores e não se sentiu ofendido de maneira alguma, diz que ira fazer de tudo para
colocar em votação os Projetos quem estão ai, e quem tiver aqui pra votar vai votar e
se não tiver é por que não quer votar, diz que fomos eleitos para representar o povo
temos que está presente nas sessões; fala sobre as respostas das Proposituras que
estão atrasadas por parte do executivo; diz que tem proposituras que já estão com
mais de 60 dias e ainda não temos resposta; diz que a prefeitura tem que ter mais
respeito com os Legislativos, fala também do uso do dinheiro Público para a promoção
Pessoal, que esta no jornal informativo que fala de uma matéria e coloca a foto do
Prefeito, diz que isso é propagando Pessoal. 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 Secretario da Mesa Diretora lavrei a presente
Ata. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Manicoré, Plenário Ver. Prof. Emanuel
Colares Duarte, em 16 de Junho de 2015.
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