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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de Fevereiro 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. 2º Vice Presidente: Michel David Pinto Breves, fez a chamada
dos Senhores Vereadores, estando presente até o momento o Vereador: Sabá
Medeiros e Luzinei Delgado. Ás 08:15 foi feita a 2ª chamada dos Senhores vereadores.
O Sr. Presidente Em exercício: Michel David Pinto Breves, 1º Secretario: Helton
Rodrigues Paes e demais Vereadores: Emir Pedraça de França, Eldamiro das Neves
Gomes, Nara Nídia Bentes da Silva, Luzinei dos Santos Delgado, Manuel Sebastião
Pimentel de Medeiros, Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior e Zulândio Evaristo da
Cunha Galdino. Com suas faltas justificadas: Anderson Ferreira de Oliveira, Roberval
Edgar Medeiros Neves, Denilto Silva dos Santos e Markson Machado Barbosa. 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, 1ª sessão Ordinária que foi aprovada sem restrições. Expedientes:
recebidos e expedidos. Recebidos: Of. nº 001/2016/conselho tutelar; Of. nº
001/2016/SEMA; of. Nº 010//2016/SEMAD. Expedidos: Of. Nº 001 e 018/2016/GP.
Pauta da Ordem do Dia: Não Houve. Matérias entregues a secretaria: Não houve.
Grande Expediente: Foram inscritos os vereadores: Luzinei Delgado e Sabá
Medeiros: uso da palavra: 1º Orador: Luzinei dos Santos Delgado cumprimenta o Sr.
Presidente que ora dirige os trabalhos, colegas vereadores e todo público presente;
agradece a Deus por mais uma oportunidade de poder exercer seu trabalho; Apresenta
Indicação nº 007/2016 de sua autoria, assunto: Indicar na forma regimental ao
Executivo Municipal a reforma da Escola na comunidade de São Vicente e Aquisição
de um grupo gerador para a referida Escola e passa a fazer suas justificativas; era o
que tinha para o momento, agradece e finaliza. 2º Orador: Manuel Sebastião Pimentel
de Medeiros cumprimenta o Sr. Presidente que ora dirige os trabalhos, colegas
vereadores e todo público presente; agradece a Deus por mais uma oportunidade de
está aqui defendendo a população de Manicoré; diz que a política hoje, no seu ponto
de vista está uma verdadeira bagunça, mas vê que tem pessoas que querem tratar a
política de forma séria; diz que isso dá forças para continuar lutando pela melhoria do
povo de Manicoré; diz que percebe uma gama de pessoas desinteressadas pela causa
pública e pelo bem comum; diz que pensa na melhoria da Educação, saúde, condições
para o jovem ter seu lazer, na prática de esporte; diz que precisa continuar para
alcançar esse objetivo, de melhorar a vida da população de Manicoré; fala em relação
sua caminhada política, percebe que caminhou tanto, mas não saiu do lugar; diz que
esta fazendo uma reflexão com relação a política, independente de Prefeito, vereador e
de sua família; diz que no dia 29 de fevereiro anunciará sua posição com relação ao
seu futuro político; diz que as atitudes do Ver. Roberval lhe desagrada, pois se a
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pessoa falha em coisa simples, como é o caso da nomeação dos assessores; diz que o
presidente anunciou que nomearia no dia dois de fevereiro e isso não ocorreu; diz que
isso é brincadeira e falta de respeito com os Vereadores; diz em seu mandato como
presidente não nomeou assessor, mas justificou o porquê e todos os vereadores
entenderam, pois sabiam das dificuldades que passou; diz que isso não é admissível
prometer uma coisa e não cumprir e nem justificar; diz que o Ver. Junhão falou uma
coisa muito séria, que por questão de hombridade ou companheirismo você vota até
contra você mesmo, pois já tivemos aprovado aqui a verba de gabinete e por que nos
não podemos ter? Diz que muita gente diz que o Vereador ganha muito bem, mas os
mesmos pagam 27,5% de impostos de renda; diz que o Ver. Ganha muito pouco, por
exemplo: quando vamos fazer uma viagem no Acará, quando não é dado às condições
pela Câmara, pois o presidente lhe dá entre 30 a 80 litros de gasolina quando dá, tendo
uma despesa de 200 litros de gasolina; diz que foi se humilhar juntamente com a Ver.
Nara e o Ver. Luzinei para o Presidente pagar três diárias para apoiarmos o projeto do
Ver. Junhão, o Projeto da Prefeitura, sobre a BR 319, participar da manifestação na
Estrada, audiência Pública na Assembléia, participamos de atividades na Secretaria de
Planejamento e no IPAAM; diz que recebemos duas diárias durante todo o ano; Em
aparte Ver. Junhão cumprimenta a todos, diz que o discurso do orador foi algo
surpreendente; relata que no mandato passado usou quase a mesma linha que o
mesmo está usando, quando se sentiu desprezado pelo grupo que defende até hoje;
diz que hoje o grupo quer se cercar de ocupando com espaço político, buscando
liderança política, ai vai ter uma ora de fazer uma escolha que vai desagradar muitas
pessoas; diz que no seu ponto de vista o presidente tem que fazer o que ele achar que
é certo, mesmo por que é o mesmo que vai responder ao Tribunal; diz que espera que
essa situação de assessoria seja resolvida o quanto antes; diz que teve uma conversa
com o presidente, que consultou a assessoria jurídica que desautorizou a fazer isso e
só vai fazer segundo ele, a partir do dia 01 de Março; relata que a situação que o
orador está é a mesma de todos os vereadores; diz que as vezes em certo lugares dá
vergonha de dizer que é vereador, pois até você começar a justificar que você não é
aquilo, vai demorar muito tempo para a pessoas entender, que nem todas as pessoas
são iguais e agem do mesmo modo; relata o que viu no Fantástico, dizendo cadê o
culpado que estava aqui, mas não mostrou os bons exemplos que existe em nosso
País, pois existe bons Deputados, Senadores e Vereadores, mas não se fala nisso e
isso desmotiva; diz que como político nunca vai fechar a porta para ninguém, para dizer
que não quer conversar, por tanto, se o orador quiser conversar sobre seu futuro
político, estará disposição, agradece e finaliza. Orador agradece o aparte e incorpora
seu pronunciamento; fala que conforme o Ver. Junhão falou é verdadeiro; em aparte
Ver. Luzinei cumprimenta a todos; diz que orador cresceu politicamente, prova essa
são os seis mandatos de vereador e a representatividade em diversas comunidades de
nosso município; com relação ao seu posicionamento político para o futuro é
compreensível e aceitável no que irá fazer, parabeniza o orador pela sua atitude e pelo
político e parceiro que é, agradece e finaliza; Orador agradece o aparte e incorpora seu
pronunciamento; diz que esses 24 anos de política muitas vezes deixou de pensar em
si mesmo e até na própria família, para pensar nos outros, mas muitas vezes querer
não é poder, era o que tinha para o momento agradece e finaliza. Matérias a serem
votadas no Grande Expediente: Indicação nº 007/2016 de autoria do Ver. Luzinei
Delgado. Ordem do Dia. Não houve. Considerações Finais: Não houve. Não
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havendo mais nada a tratar, o 2º Vice 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 16 de Fevereiro de 2016.
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