Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 15 (quinze) 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. 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 Zulândio Evaristo da Cunha Galdino. Ás 08:15 foi feita a 2ª chamada dos Senhores
vereadores, O Sr. Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves, 2º secretario: Denilto
Silva dos Santos e demais Vereadores: Emir Pedraça de França, Nara Nídia Bentes da
Silva, Luzinei dos Santos Delgado, Markson Machado Barbosa, Mario Ruy Lacerda de
Freitas Júnior, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros e Zulândio Evaristo da Cunha
Galdino. Com suas faltas justificadas: Anderson Ferreira de Oliveira, Eldamiro das
Neves Gomes, Helton Rodrigues Paes e Michel Dave Pinto Breves. 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
9ª sessão ordinária que foi aprovada sem restrições. Expediente: recebidos e
expedidos. Recebidos: Of. nº 027/2016/GDBL; Comunicado da Gestão Ambiental.
Expedidos: Of. nº 090/2016/DPE. Pauta da Ordem do Dia: Não houve. Grande
Expediente: Foram inscritos os Vereadores: Denilto Silva dos Santos, Markson
Machado Barbosa e Roberval Edgar Medeiros Neves: Uso da palavra: 1º Orador:
Denilto Silva dos Santos cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores e todo
público presente; relata que foi procurado por alguns moradores da travessa sete de
setembro, devido o trajeto que se faz a coleta do lixo, que quando chega na rua
Quintino Bocaiúva tem outro trajeto e os moradores da 07 (sete) de setembro pegando
Quintino Bocaiúva até Eduardo Ribeiro, estão com problema devido esse trajeto; os
moradores solicitam que o carro possa trafegar pela aquele trecho ou faça a coleta
duas vezes por semana; Apresenta indicação nº 003/2016 de sua autoria, assunto:
Indicar a Secretaria Municipal de Infraestrutura que possa fazer a coleta de resíduo no
trecho da 07 de setembro entre a Avenida Eduardo Ribeiro com a Quintino Bocaiúva –
Centro e passa a fazer suas justificativas; era o que tinha para o momento, agradece e
finaliza. 2º Orador: Markson Machado Barbosa cumprimenta o Sr. Presidente colegas
vereadores e todo público presente; Apresenta indicação nº 001/2016 de sua autoria,
assunto: Indicar ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a SEMINFRA, a reforma geral
ou construção do Flutuante do Balneário Atininga, localizado no Rio Atininga e passa a
fazer suas justificativas; Apresenta indicação nº 002/2016 de sua autoria, assunto:
Indicar ao Exmo. Sr. Lucio Flávio do Rosário Prefeito Municipal, ao Sr. Newton Neto
Secretario Municipal de Infraestrutura e ao Sr. Nelson Monteiro Secretario de Esporte e
Lazer, que determine a construção ou adequação do campo de areia no Bairro de
Manicorezinho, no mesmo padrão do Campo do Rosário, com arquibancada, proteção,
drenagem e iluminação e passa a fazer suas justificativas; Apresenta Requerimento nº
001/2016 de sua autoria, assunto: Requer a solicitação de abonos de falta nas sessões
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dos dias 21 e 22 do corrente ano, e passa a fazer suas justificativas; Era o que tinha
para o momento, agradece e finaliza. Neste momento o Sr. Presidente convida o 2º
Secretario: Denilto Silva dos Santos para assumir a direção dos trabalho e pede a
palavra, já com a palavra cumprimenta o Sr. Presidente que ora dirige os trabalhos,
colegas vereadores e todo público presente, agradece a Deus por mais uma
oportunidade de poder exercer seu trabalho; Apresenta Projeto de resolução nº
001/2016 de autoria da Mesa Diretora, que Dispõe sobre a Concessão de combustíveis
derivado de Petróleo e demais produtos necessários a exercício nas atividades
Parlamentar ou Institucional nas Comunidades Rurais do Município, ou em Municípios
vizinhos e da outras providencias e passa a fazer suas justificativas; Apresenta
Requerimento nº 003/2016 de sua autoria, assunto: Requer informação sobre o destino
e situação do motor 114 HP/MWM (cento e quatorze) com revessor e a copia do termo
de entrega feito para o Secretario da SEMAPA e passa a fazer suas justificativas;
Apresenta Requerimento nº 004/2016 de sua autoria, assunto: Requer informação da
situação e o destino da Balsa de propriedade do Município de Manicoré, que fora
enviado para o Município de Novo Aripuanã, e passa a fazer suas justificativas;
Apresenta Requerimento nº 005/2016 de sua autoria, assunto: Requer informação
sobre os procedimentos licitatórios, copia do contrato sobre as obras do sistema de
esgoto e asfaltamento do Manicorezinho e também copia do contrato do calcamento
feito na Santa Luzia, e passa a fazer suas justificativas; Em aparte Ver. Luzinei
cumprimenta a todos; diz que, o que sabe a respeito da Balsa que foi para o Município
de Novo Aripuanã, foi para reforma e palas informações que teve a mesma esta sem
condições de ser utilizada; com relação ao motor 114 (cento e quatorze), diz que viu a
maquina chegando, mas não sabe se já foi passada por terceiros; diz que na próxima
vez que o orador tocar nesse assunto, já vamos ter as informações necessárias;
Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; diz que se há necessidade
de o Município fazer a doação é necessário ter a aprovação desta Casa; diz que
precisamos ter essas informações que é patrimônio de Manicoré; relata que aqui na
Câmara tem uns bens, que precisamos se desfazer, mas esta aguardando o Advoga
chegar para lhe orientar e assim se desfazermos do mesmo; era o que tinha para o
momento, agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande Expediente:
Requerimento nº 001/2016 de autoria do Ver. Markson; Requerimento nº 003, 004 e
005/2016 de autoria do Ver. Roberval Neves; Indicação nº 001, 002/2016 de autoria do
Ver. Markson; Indicação nº 003/2016 de autoria do Ver. Denilto. Ordem do Dia. Não
houve. Considerações Finais: Não houve. 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 15 de Março de 2016.
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