Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré
ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 19 dias do mês de maio de 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: Markson Machado Barbosa. O Sr. 1º Secretário
que ora dirige os em virtude de os demais membros da Mesa Diretora estarem ausente
da sessão convidou o Ver. Luzinei dos Santos Delgado para ser secretario AD HOC.
Ás 08:15 foi feita a 2ª chamada dos Senhores vereadores,1º Secretário: Helton
Rodrigues Paes e demais Vereadores: Emir Pedraça de França, Nara Nídia Bentes da
Silva, Luzinei dos Santos Delgado, Zulândio Evaristo da Cunha Galdino, Manuel
Sebastião Pimentel de Medeiros e Markson Machado Barbosa. Com suas faltas
justificadas: Anderson Ferreira de Oliveira, Eldamiro das Neves Gomes, Roberval
Edgar Medeiros Neves, Michel David Pinto Breves, Denilto Silva dos Santos e Mario
Ruy Lacerda de Freitas Júnior. 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 27ª Sessão Ordinária, que foi
aprovada sem restrições. Expediente: recebidos e expedidos. Recebidos: convite
do CMDCA; comunicado 008/2015 GP; requerimento de justificativa de falta do Ver.
Anderson Ferreira de Oliveira. Expedidos: não houve. Pauta da Ordem do Dia: Não
houve. Grande Expediente: foram inscritos para o grande os vereadores: Manuel
Sebastião Pimentel de Medeiros, Zulândio Evaristo da Cunha Galdino e Luzinei dos
Santos Delgado. Uso da Palavra. 1º Orador: Ver. Manuel Sebastião P. de Medeiros
cumprimenta o Sr. presidente que ora dirige os trabalhos os colegas vereadores e todo
o público presente, fala que fica feliz em saber que hoje o Município de Manicoré esta
recebendo obras e serviços através da prefeitura Municipal, apresenta Projeto de Lei
009/2015 de 19 de maio de 2015, que dispõe sobre a nomenclatura a Escola
Municipal “ Nossa Senhora de Nazaré dos Baetas’’, localizada à comunidade de
Samauma, no Lago dos Baetas e dá outras providências, que já está pronta, mas
faltando apenas ser inaugurada, pede que o presidente faça a tramitação. Em aparte
Ver. Luzinei fala que não sabe se a referida escola já tem nome no senso. Diz que os
comunitários da comunidade da Delicia também querem fazer a troca de nome da
escola. Fala sobre a questão da escola do Matupi no qual tivemos uma discussão
interna e não sabemos se a escola também esta no senso se é um nome novo ou
apenas trocar de nome. Agradece e finaliza. 2º Orador: Ver. Zulândio Evaristo da
Cunha Galdino cumprimenta o Sr. presidente os colegas vereadores e todo público
presente, fala que pediu o uso da tribuna para apresentar duas indicações. Apresenta
indicação 003/2015 de sua autoria. Assunto. Indicar ao chefe do poder executivo
municipal que nas obras públicas realizadas em nosso Município, de acordo com a Lei
Federal 10.098 de 19 de Dezembro de 2000 - que estabelece normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida, que seja adaptada a questão da acessibilidade para atender
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as pessoas com deficiências. E passa a fazer suas justificativas. Apresenta indicação
004/2015 de sua autoria. Assunto. indicar ao Secretário de Meio Ambiente que seja
feito fiscalização preventiva na cidade para inibir que sejam queimados os lixos,
madeiras e outros resíduos, principalmente pelos comércios e marcenarias. Passa a
fazer suas justificativas. Agradece e finaliza. 3º Orador: Ver. Luzinei dos Santos
Delgado cumprimenta o Sr. presidente os colegas vereadores e todo público presente,
agradece a Deus por mais um dia de poder exercer seu trabalho, fala sobre o convite
do CMDCA, que convidou os vereadores para participarem da caminhada do dia
Nacional do combate a exploração sexual da criança e adolescente, parabeniza as
pessoas que participaram da caminhada, que mostraram sua face e refugio com
relação a exploração sexual contra as crianças e adolescentes. Apresenta indicação
009/2015 de sua autoria. Assunto. Indicar a Sociedade Nova Aliança dos Castanheiros
Capanaenses na pessoa de seu representante legal o senhor José Fátimo França –
Presidente em Exercício, a construção de um Templo Evangélico. E passa a fazer suas
justificativas. Agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande Expediente:
indicação 009/2015 de autoria do Ver. Luzinei; indicação 003/2015 e 004/2015 de
autoria do Ver. Uka Galdino; projeto de Lei 009/2015 de autoria do Ver. Sabá foi
encaminhada as comissões competentes para receber pareceres. Ordem do Dia. Não
houve. Em questão de ordem: Ver. Sabá parabeniza o Ver. Helton pelo vestibular que
foi feito na UFAM por ter tirado a nota máxima. O Sr. Presidentes agradece o vereador
Sabá pelo reconhecimento diz que se sente muito feliz em poder participar dessa turma
que se inicia em julho, diz que esse curso da UFAM terá apoio da prefeitura Municipal,
pois o Sr. Prefeito fez questão que fosse realizada em nosso Município.
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 Luzinei dos Santos Delgado, secretario AD HOC da Mesa
Diretora lavrei a presente Ata. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Manicoré,
Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares Duarte, em 19 de Maio de 2015.
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