Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 49ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto de 2015 (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. 2º Secretario: Denilto Silva dos Santos fez a chamada dos Senhores Vereadores,
estando presente até o momento o Vereador: Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros
e Nara Nídia Bentes da Silva. Ás 08:15 foi feita a 2ª chamada dos Senhores
vereadores, O Sr. Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves, 2º Vice presidente:
Michel David Pinto Breves, 2º Secretario: Denilto Silva dos Santos e demais
Vereadores: Emir Pedraça de França, Eldamiro das Neves Gomes, Nara Nídia Bentes
da Silva e Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros. Com suas faltas justificadas:
Helton Rodrigues Paes, Anderson Ferreira de Oliveira, Markson Machado Barbosa,
Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior, Luzinei dos Santos Delgado e Zulândio Evaristo
da Cunha Galdino. 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 48ª Sessão Legislativa, que foi aprovada sem
adendo. Expedientes: recebidos e expedidos. Recebidos: Of. nº 060/2015 SEMAD; Of. nº 010/2015 - EMHS; Carta de agradecimento da Paroquia de Nossa
Senhora das Dores e Of. nº 019/2015 - CI. Expedidos: Of. nº 378/2015 - GP. Pauta da
Ordem do Dia: Não houve. Grande Expediente: Foi inscrito a vereadora: Nara Nídia
Bentes da Silva e o vereador: Roberval Edgar M. Neves. Matéria apresentado a
secretaria: Requerimento nº 004/2015 de autoria do Ver. Luzinei dos Santos Delgado,
assunto: Solicitação de Abano de Faltas nas sessões ordinárias dos dias 3, 4, 10, 11,
17 e 18 de Agosto de 2015 e fez as suas justificativas. Uso da palavra: 1º Orador:
Nara Nídia Bentes, após saudar a todos e agradecer a Deus, apresentou Indicação nº
011/2015 - indicar ao governo municipal, através da Secretaria Municipal de
Infraestrutura do Interior (SEMINFRI), a construção de um poço tipo cacimba na
comunidade de Carapanaúba e fez à justificativa. Indicação nº 012/2015 - indicar ao
governo municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Interior
(SEMINFRI), a construção de rede elétrica e instalação de grupo gerador na
comunidade Bom Destino e fez à justificativa. Indicação nº 013/2015 - indicar ao senhor
José Antônio responsável pela manutenção do telefone público da comunidade do Rio
Preto e fez à justificativa. Req. nº 004/2015 - requerer da mesa diretora desta casa, o
envio de pedido de votos de congratulações a todos os organizadores e comunitários
do distrito de Cachoeirinha, pela coragem e empenho no festival folclórico daquela
Av. Santos Dumont, nº 633 – Bairro: Auxiliadora – Fone/Fax: 385-1440/1515/1500
CNPJ – 14.179.972/0001-08 – CEP: 69.280-000
E-mail: camara.municipalmre@hotmail.com
Site Oficial – www.manicore.am.leg.br

Manicoré - Amazonas

Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré
comunidade e fez à justificativa e Req. nº 005/2015 - requerer da mesa diretora desta
casa, o envio de pedido de votos de congratulações a todos os organizadores e
brincantes da quadrilha Juventude na Roça do Bairro de São Sebastião e fez à
justificativa. Com aparte ver. Sabá Medeiros, após saudar a todos e agradecer a
Deus, proferiu que Juventude na Roça de São Sebastião foi à primeira colocada, pois a
mesma deveria disputar no grupo de acesso, devido o Bairro ser pequeno e não tem
estrutura financeira suficiente, como as outras agremiações, portanto, merece de
coração essa parabenização. A oradora incorporou seu pronunciamento, dizendo que
todas as agremiações concordaram e aceitaram em disputar em um só grupo, mesmo
sabendo que teriam inúmeras dificuldades financeiras e finalizou. 2º orador: Roberval
Neves, após saudar a todos e agradecer a Deus, apresentou Req. nº 003/2015 - requer
convocação do senhor Oyama Souza de Oliveira – Gerente Executivo do Instituto
Municipal de Terras (IMT) e fez a justificativa e Req. nº 004/2015 – requer informações
do Executivo Municipal, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º e 2º Ofício da
comarca de Manicoré, documentações de registro de imóveis das áreas de terras
localizadas as margens da estrada e do balneário do Atininga e as margens do igarapé
da Ribeira, no Bairro de São Sebastião, onde foram ou estão sendo realizados
loteamentos, pela prefeitura municipal de Manicoré e fez a justificativa. Fez pedido a
comissão de educação e saúde, que faça visitas nos postos de saúde, hospital e nas
escolas municipais e emita relatórios, inclusive, no sistema de abastecimento de água
do município, principalmente averiguar o laboratório, por que segunda pesquisa feita
por universitários da UEA apresenta resultado negativo, sendo inadequada para o
consumo humano. Ressaltou que a presidência da casa está à inteira disposição das
comissões para atuarem em benefícios da população e finalizou. Matérias a serem
votadas no Grande Expediente: Req. nº 005 e 006/2015-GVRN. Req. nº 004 e
005/2015-GVNB. Indicação nº 011, 012 e 013/2015-GVNB. 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 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 18 de Agosto de 2015.
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