Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 42ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 05 (cinco) 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 41ª
sessão ordinária, aprovada sem restrições. Expediente: Recebidos: Of. nº 021/2016 Eletrobrás Amazonas. Expedidos: Of. Circular nº 025 e 030/2016-DPE. Pauta da Ordem
do Dia: Não Houve. Matérias Entregue a Secretaria: não houve. Grande Expediente:
foram escritos os vereadores: Denilto Silva dos Santos, Luzinei Delgado, Zulândio
Evaristo da Cunha e Markson Machado: Uso da palavra: 1º Orador: Denilto silva, após
saudar a todos os presentes e agradecer a Deus, apresentou Projeto de Lei nº 003/2016
de 05 de Julho de 2016, que torna de utilidade pública a Associação dos Amigos Master’s
Clube – ASAMASTER’S, e dá outras providencias e fez as justificativas e finalizou. 2º
Orador: Luzinei dos Santos Delgado, após saudar a todos os presentes e agradecer a
Deus, apresentou projeto de lei nº 001/2016 de 05 de Julho de 2016, que torna de
utilidade pública a Associação dos Feirantes da Agricultura Familiar de Matupi, e dá
outras providencias e fez as justificativas. Diz do posicionamento do partido PSC – Partido
Social Cristão nesta casa e no município de Manicoré; fala que devido o momento político
que estamos vivendo, aparece muitas conversas distorcidas. Há conversas que dizem,
que o vice-prefeito esta inelegível outros dizem que o vice-prefeito não será mais
candidato, devido ainda esta no grupo da UNIPOM e que o grupo da UNIPOM já tem o
seu candidato e por este motivo e outros entre os quais a perseguição as pessoas ligadas
ao vice-prefeito pessoas que estão sendo arrancadas de seu emprego. Fala que a partir
de hoje o PSC não fará mais parte da base do grupo. Diz que não tem nenhuma
satisfação em fazer este posicionamento. Fala que o prefeito ganha mais uma
característica em seu mandato, o titulo de perseguidor, o mesmo diz que a vaga de viceprefeito esta garantida, mas se contradiz quanto persegui e arranca os servidores ligados
ao vice-prefeito. E por este motivo e por outros já mencionado nesta tribuna o PSC retira
se da base do governo. Fala que o dialogo continua aberto com todos os grupos políticos
e que as amizades irá permanecer com todos os parlamentares apesar de seu
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posicionamento político. Com aparte ver. Sabá Medeiros, após saudar a todos os
presentes, diz que essa semana acessou o facebook, onde percebeu que há perfil falso,
mas que momento algum foi direcionado algo ao pré-candidato Paulo Sergio; sobre o
desligamento do vice da base lamenta muito com essa saída, mesmo com sentimento de
tristeza, mas isso faz parte da política; agora espera que podemos manter amizade e o
respeito; espera que essa amizade permaneça sempre; Afirmou em público ao ver.
Markson pelo seu posicionamento na reunião que houve, torce que volte a essa casa na
próxima legislatura, pois o vereador merece retorna a esta casa. O orador incorporou o
seu pronunciamento, dizendo que faz esse pronunciamento triste, mas esse foi
determinado pelos atos cometidos pelo prefeito, por que fica maltratando os nossos
aliados, isso não é bom, esse tipo de situação, agradeceu a atenção de todos e finalizou.
3º Orador: Zulândio Evaristo da Cunha, após saudar a todos e agradecer a Deus,
apresentou projeto de decreto legislativo nº 001/2016 de 05 de Julho de 2016, que dispõe
a concessão de título de cidadão Manicoreense ao Sr. Marcelo Barreto Rosa Comandante da Agência Fluvial de Humaitá/AM e fez as justificativas. Com aparte Ver.
Luzinei Delgado, diz que a amizade irá continuar e que sempre seremos favoráveis as
politicas publicas em prol da população e seremos amigos até que a morte nos separe. O
orador incorporou o sue pronunciamento; dizendo que precisamos nos ajudar nas
questões administrativa e pessoal, pois espera que isso possa ter com todos e que
sempre iremos precisar um do outro; ressaltou uma reportagem do diário do amazonas,
de um conceituado jornalista brasileiro, que diz que a crise que passamos tem três
governadores do estado José Melo encontra-se apesar precisamos, mas o governo
conseguiu estabilizar o estado e finalizou. 4º Orador: Markson Machado, após saudar a
todos e agradecer a deus, proferiu que inúmeros boatos maldosos e falsos, que tentam
espalhar no interior a respeito do vice prefeito, onde foi falado na comunidade de jenipapo
que o vice esta inelegível, mas hoje as pessoas tem informação, inclusive, dizem que irei
ser bem votado, mas o meu partido é pequeno, mas o que lamenta com a forma que o
prefeito vem fazendo com as pessoas ligadas ao seu grupo e a falta de respeito com as
pessoas que esse governo faz, por isso, estamos saindo da base governista e
repudiamos todas as formas e reunião de opressão aos funcionários, inclusive, esse
funcionários ajudaram o grupo do governo, mas hoje estão sendo perseguido, então
essas pessoas deveriam ser respeitas, portanto, repudia essa postura do governo; Diz
que seu posicionamento será o mesmo, respeito e amizade, que sempre diferenciou a
amizade. Com aparte ver. Sabá, diz que entende o posicionamento do edil Markson, mas
devido ser do primeiro mandato, tem a certeza que ainda irá ouvir muitas coisas, por isso,
precisamos ter paciência, por que tem pessoas que gostam de fazer isso. O orador
incorporou o seu pronunciamento; dizendo que ouve muitos boatos, apesar de ser o seu
primeiro mandato, mas já adquiriu uma experiência na vida publica hoje de fato real e o
nosso posicionamento tomado saindo da base governista, pelos maltratos com os
funcionários e finalizou. Matérias a Serem Votadas no Grande Expediente: Req. Verbal
voto de congratulação aos formandos do Pafor de autoria do ver. Uca Galdino. Req.
Verbal voto de congratulação aos servidores da câmara Marquinho e Rubinho de autoria
do ver. Uca Galdino e voto de profundo pesar aos familiares do Sr. Claudio Arimateia de
autoria do ver. Sabá Medeiros. Ordem do Dia: votação do pedido de regime de urgência
do projeto de que torna de utilidade pública a associação dos amigos do master’s clube e
da associação dos feirantes da agricultura familiar de Matupi, aprovados por unanimidade.
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Considerações Finais: Único Orador: Uca Galdino, após saudar a todos os presentes,
sobre essa questão politica haverá muitos boatos, inclusive, reafirma que será précandidato as eleições de 2016, sobre o seu requerimento de voto de congratulação aos
formando pelo fato de reconhecer a luta daqueles professores. Sobre o momento politico
essa questão de perseguição, mas temos que ter essa percepção, por que em cargo
comissionado é cargo de confiança, portanto, devemos buscar os órgão responsável, e
que também não concorda com perseguição e finalizou. Questão de ordem ver. Sabá
Medeiros, parabeniza o presidente em exercício pela condução dos trabalhos nesta casa
legislativa. 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 05 de
Julho de 2016.
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