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ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 07 (sete) dias do mês de Março 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. Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves fez a chamada dos Senhores
Vereadores, estando presente até o momento o Vereador: Emir Pedraça de França. Ás
08:15 foi feita a 2ª chamada dos Senhores vereadores, O Sr. Presidente: Roberval
Edgar Medeiros Neves, e demais Vereadores: Emir Pedraça de França, Eldamiro das
Neves Gomes, Nara Nídia Bentes da Silva, Luzinei dos Santos Delgado, Mario Ruy
Lacerda de Freitas Júnior, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, Zulândio Evaristo
da Cunha Galdino. Com suas faltas justificadas: Anderson Ferreira de Oliveira,
Denilto Silva dos Santos, Helton Rodrigues Paes, Michel Dave Pinto Breves e Markson
Machado Barbosa. 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 leitura da ata. Expediente: recebidos e expedidos.
Recebidos: Requerimento de justificativa de ausência nº 001/2016 –
GAB/VER/HELTON; Of. Nº 004/2016/GAB/PLATINY SOARES; Of. Nº 006/2016/
Secretaria de Meio Ambiente. Expedidos: Of. Cir. nº 044/2016/DPE; Of. nº 060, 061,
062, 063 e 065/GP; Of. nº 068, 069 e 070/2016/DPE. Pauta da Ordem do Dia: Não
houve. Grande Expediente: Foram inscritos os Vereadores: Sabá Medeiros e Luzinei
Delgado: Uso da palavra: 1º Orador: Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros
cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores e todo público presente, agradece a
Deus por mais uma oportunidade de poder exercer seu trabalho em favor da população
de Manicoré; diz que precisamos ter respeito um pelo outro, com relação a democracia,
cita um exemplo da participante do BBB, a questão do relacionamento da participante,
Ana Paula com os moradores da Casa; diz que viu a entrevista no fantástico, que ela
agiu da mesma forma que estava agindo dentro da casa, ela não estava fazendo o
tipinho; diz que uma jornalista deveria dar um bom exemplo; Diz que as vezes as
autoridades do Judiciário não medem as conseqüências, fala do caso do ex- presidente
Lula, que acredita que o mesmo está envolvido dentro da lava jato, das coisas que
aconteceram na Petrobras, mas existe muitas vezes certas autoridades que querem
aparecer; diz que não vê o motivo do ex-presidente da República a uma condução
coercitiva; se pergunta que será que essa situação que foi colocada semana passada
com o ex-presidente Lula esta correto? Será que não precisava apena chamá-lo para
dar o depoimento? Acredita que se fosse convidado para dar o depoimento, ele iria,
mas por que teve que levar na marra? Diz que temos que pensar nessa situação; Em
aparte ver. Junhão pede licença ao Sr. Presidente para sair do plenário, para ir a
delegacia e a Rádio, devido o roubo, que teve ontem a noite da moto de seu pai;
agradece ao Ver. Sabá pelo espaço; Ver. Roberval concede a licença para o Ver.
Junhão e pede o aparte, já com a palavra, diz que concorda com o orador, com relação
ao ex-presidente Lula, não há como não obedecer por que seria uma notificação por
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inscrito, se ele se recusasse, mandariam uma segunda notificação, alertando da
situação coercitiva e ele não cumprindo ai sim a condução pela autoridade competente,
ao ex-presidente; relata que não é por ser ex-presidente, mas qualquer pessoa, deveria
ser obedecido esse tramite; diz que ficou assustado com relação a isso, diz que
assistiu a justificativa do Juiz, que dizia que no momento ele se recusou de
acompanhar a policia Federal, mas mesmo assim naquele momento não seria a
condução coercitiva, deveria apenas ser entregue a ele a notificação por escrito;
Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; diz que os tramites tem que
ser respeitado; diz que se fazem isso com ex-presidente do Brasil, imagina o que
fariam com uma pessoa humilde, com um trabalhador e outros; Diz que não esta
preocupado com o ex-presidente da República, mas sim com a situação, pois daqui a
pouco vai virar moda esse tipo de democracia; Relata que não é lulista, esta falando
apenas sobre a democracia; Em aparte Ver. Luzinei diz que estava acompanhando a
matéria pela internet, sobre a condução coercitiva, que em toda a fase da lava jato já
foram dadas 117, pedido de condução coercitiva, esse não foi apenas o primeiro; diz
que fica surpreso que os outros casos ninguém se manifestou, mas quando partiu para
o ex-presidente, que no seu ponto de vista é uma pessoa comum, embora seja expresidente, houve toda essa manifestação em seu favor; diz que no seu ponto de vista
não haveria necessidade disso já, que nos outros casos ninguém se manifestou;
Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; diz que é por isso que se
manifestou, por causa da democracia; Diz que já viu delegado de policia, não aqui em
Manicoré, mas em outros lugares, que para poder se lançar a candidato a Deputado
Federal ele teve que bater nas pessoas e fazer prisão muitas vezes só para aparecer;
diz que não concorda com essa situação; Em aparte Ver. Miro Gomes diz que o que o
orador falou é verdadeiro, pois existe mal profissional, em todas as áreas de trabalho,
mas teve casos como do Deputado Wollace Souza que se promoveu dizendo, que
estava prendendo bandidos, pois na verdade foi descoberto, que o mesmo fazia parte
de uma quadrilha; diz que tem muita coisa que o ex-presidente sabia e tem culpa; diz
que ficou sabendo, que existiu dois pedidos para ele se apresentar, mas não se
apresentou, disse que não iria depor, no terceiro eles vão la convidar, ou ele vai por
bem ou por mal; diz que hoje pela manhã, no jornal bom dia, viu que o delegado que foi
la fazer a condução dele, ele disso que não iria; Orador agradece o aparte e incorpora
seu pronunciamento; diz que o orador como membro da policia sabe dos tramites para
que o acusado vá até a delegacia, diz que não sabe o que aconteceu, mas esse é seu
posicionamento sobre essa situação; Relata que já foi muito amigo do ex- candidato a
Ver. José Ivan, mas que as vezes fala certas coisa que nos deixa até chateado, isso já
aconteceu aqui mesmo nesta tribuna; diz que o cidadão José Ivan naquela audiência
com o deputado Platiny foi muito feliz em suas palavras, parabeniza o mesmo pelas
suas palavras, por que quando é um vereador nada pode, mas quando é um deputado
pode fazer promoção pessoal, era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. 2º
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; Pede ao Sr. Presidente a aquisição de uma impressora para seu gabinete
e uma bateria interna para seu CPU; Diz que com relação as audiências públicas que o
Ver. Sabá Medeiros estava falando, na questão da promoção pessoal, diz que no seu
ponto de vista, tanto a audiência pública quanto as tribunas livres que são realizadas
aqui nesta Casa sempre tem a questão da promoção pessoal; Apresenta indicação nº
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008/2016 de sua autoria, assunto: Indicar na forma regimental ao Chefe do Poder
Executivo Municipal a Construção de uma Escola na Comunidade de Jatuarana, e
passa a fazer suas justificativas; Apresenta indicação nº 009/2016 de sua autoria,
assunto: Indicar na forma regimental ao Chefe do Poder Executivo Municipal a Reforma
da Escola na Comunidade de Três Estrelas, e passa a fazer suas justificativas;
Apresenta indicação nº 010/2016 de sua autoria, assunto: Indicar na forma regimental
ao Chefe do Poder Executivo Municipal a Reforma da Escola Municipal na Comunidade
de Barro Alto – Rio Manicoré, e passa a fazer suas justificativas; Apresenta indicação
nº 011/2016 de sua autoria, assunto: Indicar na forma regimental ao Chefe do Poder
Executivo Municipal a Reforma do Prédio da Guarda Municipal de Manicoré, e passa a
fazer suas justificativas; Apresenta indicação nº 012/2016 de sua autoria, assunto:
Indicar na forma regimental ao Chefe do Poder Executivo Municipal através da
Secretaria Municipal de Promoção Social e Cartório Eleitoral, ações de Cidadania nas
Comunidades de Barreira do Bom Intento, São Vicente, Lago do Acará e Comunidades
adjacentes respectivamente, e passa a fazer suas justificativas; Em aparte Ver.
Roberval Neves diz que a respeito do Cartório eleitoral, no seu ponto de vista deve ser
trabalhado com maximo de isenção possível: Ou convida todos os poderes para
participar dessa ação de cidadania, ou faça uma ação independente; Diz que vai se
manifestar através da Câmara Municipal, ao Cartório eleitoral, por que essa ação foi
prometida pelo Joaquim Ribeiro, Secretario de Promoção Social, na Comunidade de
Santa Ana, no Capanãzinho no encontro dos jovens, que já se lançou a pré candidato a
vereador; diz que não concorda com isso, pois no seu ponto de vista parece uma ação
politiqueira; Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento, diz que o Ver.
Está correto com essa observação; diz que toda observação é valida neste momento,
mas quando fez essa indicação não olhou para o lado pessoal, já que conhece poucas
pessoas naquela área. Em aparte o Ver. Sabá Medeiros diz que nesse final de
mandato vai tentar ser o menos estressado possível, mas jamais vai deixar de falar a
verdade, diz que todos os vereadores, que vê, que o outro pré-candidato tem maiores
condições, acredita que mesmo não sendo nossa propriedade temos um pouco de
ciúmes, por que é uma concorrência muitas vezes até desleal; Diz que a Lei fala que
pleitear uma candidatura todos nos podemos pleitear, e muitos que estão dizendo que
vão ser candidatos, acredita que não vão ser, uma das pessoas é o Secretario
Joaquim; Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; diz que essa
iniciativa é brilhante de levar o Cartório eleitoral até as comunidades, mas temos que
observar essa questão da promoção pessoal, era o que tinha para o momento,
agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande Expediente: Indicação nº
008, 009, 010, 011 e 012/2016 de autoria do Ver. Luzinei. Ordem do Dia. Não houve.
Considerações Finais: Não houve oradores inscritos. 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 Emir Pedraça de França, Secretário ad hoc da Mesa Diretora
lavrei a presente Ata. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Manicoré, Plenário
Ver. Prof. Emanuel Colares Duarte, em 07 de Março de 2016.
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