Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 41ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 04 (quatro) dias do mês de Julho 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 Secretario: Denilto Silva fez a chamada dos Senhores Vereadores, estando
presente até o momento os Vereadores: Luzinei Delgado e Zulândio Evaristo da Cunha.
Ás 08:15 foi feita a 2ª chamada dos Senhores vereadores, presente o Exmo. Sr.
Presidente em Exercício: Helton R. Paes, 2º Secretário: Denilto S. dos Santos e demais
Vereadores: Emir P. de França, Edson Minoro, Manuel Sebastião P. de Medeiros,
Markson M. Barbosa, Luzinei Delgado e Zulândio Evaristo da C. Galdino. Com suas
faltas justificadas: Michael David P. Breves, Mario Ruy L. de Freitas Júnior, Wellington
Yuri L. Reis, Roberval Edgar M. Neves e Anderson F. de Oliveira. 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 39ª
e 40ª sessão ordinária, aprovadas sem restrições. Expediente: Recebidos: Não Houve.
Expedidos: Of. Circular nº 025/2016-DPE; Of. nº 190, 191, 201, 206, 223 e 225/2016-GP
e Of. nº 001, 002, 003, 004 e 005/2016-CI. Pauta da Ordem do Dia: Não Houve.
Matérias Entregue a Secretaria: não houve. Grande Expediente: foram escritos os
vereadores: Manuel Sebastião P. de Medeiros e Denilto Silva dos Santos: Uso da palavra:
1º Orador: Manuel Sebastião P. de Medeiros, após saudar a todos os presentes e
agradecer a Deus, apresentou indicação nº 029/2016 - Indicar a secretaria municipal de
Infraestrutura do Interior a recuperação das estradas vicinais das comunidades de Santa
Eva, Vista Alegre e Jatuarana - Distrito de Democracia e fez as justificativas. Registrou e
agradeceu o convite feito pelo vereador Edson e pelo presidente da associação dos
produtores rurais e pecuaristas do Matupi para participar da IX exposição agropecuária do
Matupi. Comentou e fez uma comparação sobre o relatório apresentado pelo controle
interno da câmara municipal de Manicoré, sobre o processo de licitação de compra de
combustível, caso fosse maldoso, poderia falar que esse valor orçado foi gasto, como foi
falado nesta casa que a prefeitura fez um processo de licitação de combustível de tantos
mil, mas de fato, sabemos que apenas é uma previsão orçamentaria. Proferiu que espera
que essa campanha seja limpa, até por quer nessa casa tens pessoas com, formação e
graduação, agora fica preocupado por quer tem pessoa com perfil falso no facebook
passando informação falsa a população, pois, espera que essa campanha não seja como
foi a do ano passada, onde foi distribuído CDs que acusavam pessoas inocentes de terem
cometido o atentado contra a pessoa do ex-prefeito Nena, portanto, devemos fazer uma
política limpa e finalizou. 2º Orador: Denilto Silva dos Santos, após saudar a todos os
presentes, registrou que amanhã apresentará um projeto de lei que se torna de utilidade
pública a associação do Asamaster. Sobre o perfil falso tens toda a certeza que não foi
ninguém do grupo que faz parte, inclusive, sempre procuramos fizer política limpa e
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consciente, agora quem prometeu e não cumpriu foi o governo atual. Comunicou a 1ª
comissão de justiça e redação final se responsabilizando em fazer o parecer conjunto
para colocar em pauta para votação antes do recesso. Com aparte ver. Luzinei
Delgado, após saudar a todos, diz que é de acordo que seja feito o parecer conjunto e
que está à disposição, caso for necessário reunir basta comunicar. O orador incorporou o
seu pronunciamento, agradecendo e disponibilizou-se aos membros da 1ª comissão e
finalizou. Matérias a Serem Votadas no Grande Expediente: Indicação nº 019/2016 de
autoria do ver. Manuel Sebastião P. de Medeiros. Ordem do Dia: Não Houve. Questão de
ordem ver. Uca Galdino, reiterou a presidência da casa reparo no computador do seu
gabinete. Questão de ordem ver. Sabá Medeiros, reiterou que a mesa diretora precisa se
manifestar a respeito dos subsídios dos vereadores, vice-prefeito e prefeito de Manicoré
antes do pleito eleitoral de 2016. Considerações Finais: Não houve. Não havendo mais
nada a tratar, o senhor Presidente da Mesa Diretora da Câmara, que ora dirige os
trabalhos, deu por encerrada a presente Sessão e convidou os senhores vereadores para
a próxima Sessão Ordinária no horário regimental. Eu Denilto Silva dos Santos, 2º
Secretário da Mesa Diretora lavrei a presente Ata. Sala das Sessões da Câmara
Municipal de Manicoré, Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares Duarte, em 04 de Julho de
2016.
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