ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA
1º PERÍODO – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: MANUEL SEBASTIÃO PIMENTEL DE MEDEIROS
Aos 11 dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze. Nesta cidade de ManicoréAm, no Prédio Próprio do Poder Legislativo Municipal, Governador José Lindoso, na
Sala das Sessões, Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares Duarte, às 08h00, o Sr.
Secretario fez a chamada dos Vereadores, apenas estando presentes até o
momento, os Vereadores Sabá Medeiros, Nara Nídia Bentes da Silva e Markson
Machado Barbosa. As 08:15 foi feita a 2ª chamada dos senhores Vereadores,
presentes, Presidente: Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros (Sabá Medeiros), 2º
Vice-Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves, 1º Secretário: Markson
Machado Barbosa, 2º Secretário: Luzinei dos Santos Delgado e demais
Vereadores: Anderson Ferreira de Oliveira (Burrim), Denilto Silva dos Santos
(Bombom), Emir Pedraça de França (Kdé), Helton Rodrigues Paes, Mário Ruy
Lacerda de Freitas Júnior (Junhão) e Nara Nídia Bentes da Silva. Com sua falta
justificada: Eldamiro das Neves Gomes (Miro Gomes) e Zulândio Evaristo da Cunha
Galdino. A seguir o senhor Presidente, invocando o nome de Deus registra 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: Foi feita a leitura da Ata da 2ª Sessão Ordinária, que foi
aprovada sem restrições. Antes das leituras dos expedientes o Vereador Kdé pede
licença ao Senhor Presidente para se retirar do Plenário por motivos de atendimento
aos comunitário do Lago do Atininga, o senhor Presidente concedeu.Expedientes:
Recebidos e Expedidos. Recebidos. Justificativas de Faltas do Vereador Michael
David Pinto Breves. Expedidos: Ofício Circ. nº 003 /2013 – GP – entrega de
calendários do ano de 2014. Ofício Circ. nº 004/2014 – entrega de cópia do Decreto
Legislativo nº 003/2014 – do Executivo Municipal. Ofício nº 005/2014 – entrega de
cabides destinados aos gabinetes dos vereadores. Ofício Circ. nº 017/2014 –
entrega de garrafas térmicas para os gabinetes dos Vereadores. Ofício Circ. nº
019/2014 – encaminhando encadernação de cópia da Lei nº 826/2013 – do
Executivo Municipal.
Pauta da Ordem do Dia: Não houve. GRANDE
EXPEDIENTE: Matérias entregues à Secretaria: Não houve. Uso da Tribuna: 1º
Orador: Vereador Junhão. Este após saudar o Plenário, solicita informação da
SEMADES através do Requerimento nº 001/2014, de sua autoria o qual solicita
informações quanto ao risco de contaminação do Igarapé do Alonso ao receber as
águas pluviais oriundas do bairro de Manicorezinho. Faz comentários a respeito de
seu Requerimento nº 002/2014 - sobre a situação do porto Waldomiro Gomes, que
necessita da implantação de hidrantes para combater incêndios e pede que também
haja contratação de uma embarcação exclusiva para retirar de troncos de madeiras
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e outros detritos que se prendem a balsa do Porto Hidroviário, encerra seu
pronunciamento. 2º. Orador: Vereador, Denilto - (Bombom), este após saudar o
Plenário, justifica suas faltas neste plenário por motivos de saúde, diz que diante do
Projeto de Lei nº 005/2014, que foi colocado para ser votado vai adiantar os
trabalhos em direção destas matérias e que vai votar pela aprovação. Fala de sua
satisfação e reconhece que o presidente desta casa está de parabéns se
preocupando com a melhoria e bem estar de todos com a manutenção do prédio,
principalmente com a escada caracol, vê também o esforço de todos os funcionários
para que esta Casa caminhe dentro da melhor maneira possível. Fala que vai
apresentar uma propositura em relação ao trânsito para diminuir a velocidade nas
esquinas e vai pedir que redutores de velocidades fossem implantados, para que
acidentes sejam evitados e encerra seu pronunciamento. 3º Orador: Vereador,
Anderson, este após saudar o plenário, tece comentário sobre o acontecimento na
aldeia dos indígenas Tehnarin, com as atitudes bárbaras cometidas por indígenas
daquela aldeia e que os culpados sejam punidos. Fala Sobre o Matadouro Municipal,
que esta em péssimas condições de uso e que providências sejam tomadas.
Apresenta Requerimento de nº 001/2014 e passa a fazer as devidas justificativas e
pede que este seja atendido com urgência nas suas reivindicações deste
requerimento, encerra seu pronunciamento. Matérias a serem votadas no Grande
Expediente: Requerimento nº 001 e 002/2014, autoria – Vereador Junhão.
Requerimento nº 001/2014, autoria – Vereador Anderson. Todas as proposições
foram aprovadas. ORDEM DO DIA. Não houve. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Não
houve. Em Seguida, o Senhor Presidente da Mesa Diretora da Câmara, Vereador
Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros deu por encerrada a presente Sessão e
convidou os senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária no horário
regimental. Eu Markson Machado Barbosa, Secretário da Mesa Diretora lavrei a
presente Ata. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Manicoré, Plenário Ver.
Prof. Emanuel Colares Duarte, em 11 de fevereiro de 2014.
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