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ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 05 (cinco) dias do mês de Abril 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: Helton Rodrigues Paes. Ás 08:15 foi
feita a 2ª chamada dos Senhores vereadores, O Sr. Presidente, em exercício: Helton
Rodrigues Paes, 2º secretario: Denilto Silva dos Santos e demais Vereadores: Emir
Pedraça de França, Edson Minoro Tsugawa, Luzinei dos Santos Delgado, Markson
Machado Barbosa, Mario Ruy Lacerda de Freitas, Manuel Sebastião Pimentel de
Medeiros, Zulândio Evaristo da Cunha Galdino e Wellington Yuri Lelo Reis. Com suas
faltas justificadas: Anderson Ferreira de Oliveira, Roberval Edgar Medeiros Neves 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 14ª Sessão Ordinária que foi
aprovada sem restrições. Expediente: recebidos e expedidos. Recebidos: Of. nº
005/2016/Gabinete do Vice Prefeito; Of. nº 079/2016/GDT – 72ª DIP; Edital de
Convocação para eleição da diretoria gestão Maio de 2016 a Maio de 2020/AUMT;
Médicos lotados na Secretaria Municipal/Secretaria Municipal de saúde. Expedidos:
Of. Cir. nº 009/2016/DPE; Of. nº 105, 106, 108, 109, 112, 117 e 118/2016/GP. Pauta
da Ordem do Dia: Não houve. Matérias entregue a secretaria: Não houve. Grande
Expediente: Foram inscritos os vereadores: Yuri Reis, Sabá Medeiros, Mario Ruy e
Emir França: Uso da palavra: 1º Orador: Yuri Reis cumprimenta o Sr. Presidente que
ora dirige os trabalhos; colegas vereadores e todo público presente; Fala sobre a
questão do agente de Saúde do Rio Preto; diz que existe um requerimento da Vra.
Nara Nídia sobre essa questão; relata que o ACS não estava sem trabalhar, mas sim
foi transferido para a comunidade de São João e a comunidade ficou de vê essa
substituição; diz que a Vra. Nara Nídia iria conversar com os comunitários; diz que a
mesma tem o aval do Governo para tratar disso; Diz que tem uma Lei onde diz que
ACS, não pode prescrever e nem andar com medicamentos; o papel dele é cuidar com
as doenças crônicas, como diabetes, hipertenso e ainda cuidar das grávidas, pois
sabemos que não é fácil; Em aparte Ver. Junhão cumprimenta a todos; diz que no
interior tem ACS que faz diferença naquela localidade; faz suturas tem até uns que
fazem partos; entendemos essa legislação, mas muitas pessoas talvez não
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
compreendem essa questão; diz que seria importante a presença das pessoas; diz
que não podemos ouvir somente um lado, mas o orador já trás essa informação que
falamos a semana passada; Orador agradece o aparte e incorpora seu
pronunciamento; registra que nunca na historia de Manicoré se trabalhou tanto em
investimento na saúde na tenção básica como agora; diz que em três anos foram
construídas quatros UBS: no Santo Antonio de Matupi, UBS Fluvial, UBS do Santo
Antonio que esta em fase de acabamento e UBS de Santa Luzia; diz que, quem trata
de saúde pública trata de investimento e estruturante do Governo; relata que o
Governo prepara agora é para deixar o município estruturado para vinte anos; diz que
não será preciso investir em construção de UBS; Em aparte Ver. Denilto cumprimenta a
todos; diz que fica feliz pelo investimento; diz que a bancada de oposição foi muito
atenta e respeitosa com o Município de Manicoré; quando cobramos é por que
queremos melhoria; diz que cobramos do Hospital por que foi feito uma estrutura
visando o melhoramento futuro; agora o atendimento que é o precioso não tem o
essencial que é o médico e a medicação; temos que ficar atento para isso, pois não
adianta ter estrutura e não ter o principal que é o médio e medicamentos; Orador
agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; diz que falou que agradecia a
comissão de saúde e a todos os vereadores pela contribuição nas matérias que foram
feitas na saúde; se espanta com o seu pensamento que parece que é contra as UBS;
cabe a cada gestão gerir o que a casa exige; diz que os atendimentos dependem de
cada gestão; relata que os investimentos que foram feitos atenderão a população de
Manicoré; em seu Governo, pois tiveram a capacidade de gestão em buscar isso; era o
que tinha para o momento, agradece e finaliza. 2º Orador: Manuel Sebastião Pimentel
de Medeiros cumprimenta o Sr. Presidente; colegas vereadores e todo público
presente, agradece a Deus por mais uma oportunidade de poder exercer seu trabalho;
Diz que fica triste em saber quem predomina hoje no Brasil é a politicagem; Mas temos
bons políticos, não só a nível Federal, mas Municipal que merecem o nosso respeito;
Diz que em 2011 foi secretario de Educação e foi convocado para esta casa como
vereador e Secretario, para justificar por que não tinha merenda escolar no inicio do
ano; diz que explicou para esta casa que não tinha recebido nenhum repasse da
merenda escolar; que já tínhamos ido até em Brasília por que ficou pendências nas
prestação de contas anteriores; diz que um vereador lhe questionou dizendo que não
estava falando a verdade, pois ainda pouco estava olhando na internt e já saio varias
parcelas da merenda escolar; relata que ficou em duvidas; pois a pessoa quando fala
com tanta segurança você fica em duvida, mas não havia saído nenhuma parcela; diz
que ontem o Ver. Kdé falou de que a receita do Município teria aumentado mais de dez
milhões de reais; diz que verificou os balanços referentes aos anos 2014 e 2015; diz
que pegou primeiro o repasse da Câmara, que em 2015 foi de 2.649.960,00 reais, em
2016 será de 2.669.019,00 reais; diz que de 2015 para 2016 teremos uma diferença no
ano todo de 19 mil; diz que a receita esta relacionado à um ano anterior e não teremos
a diferença de 200 mil reais de aumento de receita de 2015 para 2016, já que o
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repasse da Câmara é 7% da receita corrente liquida; diz que a recente corrente liquida
de 2014 de 37.856.000,00 mil reais, de 2015 38.128.788,00 reais, que da uma
diferença da receita liquida de 300 e poucos mil; diz que o Município em 2014 recebeu
98.173.422,00 reais e em 2015 recebeu apenas 74.725.461,00 reais; em 2014 foram
recebidos de convênios 24 milhões e em 2015 1.400.000,00; Fala sobre a questão do
Hospital de Manicoré deixou de receber e está atrasado e com essa crise atrasou muito
mais, já esta a oito meses sem receber o recurso; diz que não olhamos os
atendimentos, por exemplo, parto normal em 2015 tivemos 480 incluindo zona urbana e
rural; parto Cesário aproximadamente 210 incluindo Zona Rural e Urbana;
aproximadamente de 500 mulheres fazendo o pré-natal; aproximadamente 40 abortos
e outros atendimentos; diz que muitas vezes só olhamos o que é errado; torce muito
para que saia esse recurso do Hospital, pois não quer o mal da população; era o que
tinha para o momento, agradece e finaliza. 3º Orador: Mario Ruy Lacerda de Freitas
cumprimenta o Sr. Presidente; colegas vereadores e todo público presente; fala sobre a
questão da sucessão do prefeito, haja vista que o vice manifestou seu entendimento de
não substituir o prefeito em caso de ausência neste Município; diz que fica preocupado
a continuidade da gestão e decisões do nosso executivo para que não sofra nenhuma
interrupção nesse período até 31 de Dezembro, quando um outro prefeito irá conduzir o
nosso Município; diz que alguns funcionários do poder judiciário já estão pensando,
que no impedimento do presidente da casa, imediatamente passará ao juiz de direito;
lembra que a nossa Lei Orgânica não diz isso; lembra que seguimos uma orientação do
CCOTTI, quanto a essa mudança e baseado no único preceito constitucional que dizia:
“que todo poder emana no povo”, então o executivo e Legislativo emana no povo; diz
que o entendimento na época que deveria se esgotar a Mesa Diretora e em seguida ao
mais idoso; diz que o mais preocupante é que quase todos os vereadores pretendem
ser candidatos nessa eleição, pois qualquer mudança poderá causar impedimento para
disputar; pede ao Sr. Presidente que informe sobre a existência dessa mudança na Lei
orgânica para que fiquem precavido; sobre a questão do Hospital citado pelo Ver. Sabá
muitos atendimentos; diz que esta aguardando o relatório da Comissão de Saúde; diz
que se a população questiona, são por alguns motivos; por que pessoas vão ao
Hospital precisam comprar seringa para ser atendidas? Por que não tem
medicamentos da urgência para os pacientes? Como estão as condições de limpeza
do Hospital? Manutenção dos ar condicionados? Diz que importante sabermos através
da comissão de saúde, para fazermos uma analise e aí possamos nos embasar de
informações para aqueles que nos procuram; fala sobre o pouco aumento da receita do
Portal da transparência de 2014 para 2015; há de considerar que houve algum
acréscimo no salário mínimo e alguns itens de consumo ficaram mais caros; diz que o
Ver. Yuri Reis falou dos investimentos; é claro que toda municipalidade quando se tem
recurso disponível do nosso País como estava no governo Lula; muitos convênios
foram oferecidos a todas as municipalidades do nosso País, logicamente Manicoré foi
beneficiado com alguns itens já citados pelo Ver. Yuri; mas temos que considerar
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também, que houve muitos problemas; as UBS já eram pra estar prontas; construções
mal feitas; espera que sejam corrigidas sem aditivos; sobre a questão dos
investimentos e mais estrutura, não concorda; diz que manter a estrutura funcionando
isso é muito caro, a médio e a longo prazo, isso é difícil fazer; diz que construir foi fácil,
mas manter que vai ser o problema, tanto é verdade, que a própria estrutura do Estado
não suporta sozinha em manter esse Hospital; diz que tem certeza que o Município que
não apóia uma instituição como o hospital, tem um serviço péssimo, pois precisa de
serviço gerais, mais médicos e de outros profissionais, que o Estado não dispõe no seu
quadro funcional; diz que reconhece os serviços feitos e relatados aqui, mas
precisamos fazer mais, para que a população seja melhor atendida; diz ao Ver. Yuri
que apesar dos investimentos feitos, ainda tem muitos pontos que precisam ser
refeitos, como o fechamento do Posto de saúde no Capanã Grande, de Cachoeirinha
não funciona bem, Verdum não funciona; diz que precisamos reavaliar esses pontos,
para que o poder executivo possa adotar aquelas pequenas unidades com enfermeiros,
para que possa manusear o medicamento, que seja autorizado necessário as vezes
para um primeiro atendimento; era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. 4º
Orador: Emir França cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores e todo público
presente; fala que moradores de Santa Rita, lhe procuraram, sobre a questão das
casas do Programa Minha Casa Minha Vida; diz que muitos moradores estão vendo
seus sonhos ir embora, pois a empresa já está trazendo os matérias; diz que o Prefeito
afirmou que em 45 dias entregaria uma nova Escolas naquela comunidade, mas até o
momento não fez nada; diz que a escola está em uma situação precária; deixa seu
apelo ao líder do governo para verificar essa situação; fala sobre a questão do Rio
Preto; diz que houve essa troca, mas as pessoas não conhece a realidade daquela
comunidade; diz que tem o ACS que mora a mais de quinze anos no Rio Preto, mas
não se sabe por que tiraram o ACS; diz no São João, tem dois ACS e o Rio Preto ficou
sem nenhum; diz que o requerimento da Vra. Nara Nídia não vai resolver; relata que
no regulamento do ACS tem que haver uma quantidade de família para serem
atendidos; diz que pela questão de família não era pra ter um ACS, mas é questão de
necessidade, por ser uma área isolada; diz em relação ao pronunciamento do Ver. Yuri
Reis, onde relata que nunca se trabalhou tanto em saúde; mas se for ouvir a população
vai ver a realidade atual da saúde em nosso Município; diz que o mesmo falou que é
falta de gestão, mas pergunta: quem é o gestor hoje? É o seu prefeito; quem era o
secretario? Era vossa excelência, que saiu há cinco dias do comando da secretaria; diz
que se entrar outro prefeito e melhorar, vamos dizer que faltou competência para essa
gestão; Em aparte Ver. Yuri Reis diz que questionou sobre o que o Ver. Denilto falou
sobre as futuras construções das UBS, quando ele questionou que não adiantava fazer
as casas bonitas se não iria ter o atendimento; diz que isso dependia de futuras
gestões; diz que quer tratar aqui não de política partidária, mas sim de investimentos,
de políticas públicas; Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; diz
que independente de sermos vereadores, o mesmo é seu amigo; diz que o ver. Yuri
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Reis está no lugar errado; pois aqui se trata de política, pois a Câmara é um poder
político e legislativo; diz que a população precisa hoje, de medicamento, médicos, pois
a população esta sofrendo com isso; espera que melhore a situação da saúde no
Estado; diz que o Ver. Sabá Medeiros sabe que, o que está no orçamento são
previsões, que pode ser para mais ou para menos; diz que o Ver. Sabá Medeiros citou
também recurso da Câmara, mas recebeu ano passado 2.726.000,00 que o Ver.
Denilto lhe passou o que tava no balanço, então, recebeu a mais do que estava no
orçamento; Em aparte Ver. Sabá Medeiros diz que o valor que o orador falou na tribuna
é muito alto e as pessoas ficam achando que isso é verdadeiro; diz que não está
falando de orçamento e sim de receita; a receita de 2014 foi de 98.173.422,74
centavos; em 2015 foi de 74.725.461,25; recebido em convenio em 2014, foi de 24
milhões e em 2015 foi apenas 01 milhão; uma diferença de 23 milhões de convênios; a
receita fora os convênios em 2014 foi de 73.510.231,32; em 2015 foi de 73.249.00; diz
que o único que aumentou mesmo foi o recurso da Câmara; que recebeu em 2015 de
2.649.960,36 e mais o recurso para pagar pensionista; em 2016 vai receber
2.669.014,90; Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; fala sobre a
questão da Boca do Rio; diz que segundo as pessoas lhe passaram informações, que
quando esse projeto veio para está Casa em 2012, contestamos, por que era um
período eleitoral; diz que já estão tirando proveito disso; diz que o então secretario
estava nas casas na comunidade de Boca do Rio fazendo cadastro; temos que ver
esse programa, se tem um limite, pois o Município não pode cadastrar milhares, pois
que não terá condições de pagar; já foram em várias comunidades e fizeram esse
cadastro; temos que ver se esta pagando legalmente; era o que tinha para o momento,
agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande Expediente: Não houve.
Ordem do Dia. Não houve. Considerações Finais: Foram inscritos os vereadores:
Yuri Reis. Luzinei Delgado, Mario Ruy, Sabá Medeiros e Denilto: 1º Yuri Reis
cumprimenta a todos, fala ao Ver. Kdé que viemos com o objetivo de buscar a cada
momento, evitar esses embates e descer do palanque; fala sobre a questão dos
aditivos citado pelo o Ver. Junhão; diz que em construção das UBS elas não tiveram
aditivos; é importante que a comissão acompanhe também essa obra; diz que o
recurso é do Governo Federal e não foi inventado a partir de 2010; a única coisa que
não estão em sua capacidade de funcionamento é as UBS da Zona Rural; diz que o
Ver. Kdé precisa acompanhar os serviços de saúde feitos nesse Município; diz que o
mesmo já fez parte de um Governo, já foi presidente desta casa e não viu vulto
nenhum na saúde pública, relata que viu uma situação pífia na saúde naquele período,
por isso que insiste em dizer que nesse período foi o que mais se trabalhou na saúde
em Manicoré; diz que veio aqui para apresentar solução para a população; temos que
falar de problemas, mas temos que apresentar solução; diz que a oposição não pode
ser vazia tem que apresentar proposição para a população, agradece e finaliza. 2º
Luzinei dos Santos Delgado cumprimenta a todos; diz a respeito da Minha casa minha
vida, na questão do material; diz que estava acontecendo furto; diz que se a empresa
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não pegar o material, ela terá prejuízo, agradece ao Sr. Yuri a respeito do atendimento
da Indicação nº 013/2016, a respeito do agente comunitário de saúde na estrada do
Atininga; agradece e finaliza. 3º Uca Galdino cumprimenta a todos; diz que nosso papel
é de apontar os defeito e ser verdadeiros e realistas; diz que o Município de Manicoré
como todo o Brasil está em crise; diz que em alguns pontos atinge de uma forma e em
outras parte de outra; diz que não podemos vim aqui e falar coisa que não existe; por
que esses problemas não são de agora e não vão terminar, pois os recursos que vem
são menores que os problemas; diz que na saúde a estrutura que tínhamos foi
colocado pelo governo Nena à mais de dez anos; há dez anos eram 30 mil habitantes e
hoje são mais de 50 mil; diz que temos que ter respeitos pelos profissionais que
trabalham; a saúde básica do Município não pode funcionar 100%, mas funciona 70%,
e aqueles profissionais estão prestado serviço a população; diz que em 2008 existia
mais de 8.000 casos de malaria; em 2015 mais ou menos 140 caos; diz que até agora
não temos nenhum caso de zika vírus e nem de dengue; na questão dos postos de
saúde, demorou termos problemas, mas vimos no Fantástico, que a maioria que estão
sendo perdidas, é quase essas mesmas obras do governo Federal, por que passa pelo
momento complicado, mas o importante que esses que estão aqui, estão em estagio
final; diz que na questão da minha casa minha vida não é só aqui em Manicoré que
está parada; diz que o Município tem que está habito para receber esses benefícios e
possa fazer as parcerias necessárias; diz ainda que temos que ser mais políticos do
que politiqueiros; era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. 4º Mario Ruy
Lacerda de Freitas cumprimenta a todos; fala sobre a questão da BR 319; diz que já foi
liberado o licenciamento, na segunda feira; diz que alguns pontos merecem atenção; o
principal que o IBAMA pode modifica pontos que achar conveniente na concessão, ou
seja, pode criar barreiras a qualquer tempo; diz que o fator positivo na instalação de
pontos de fiscalização, que coloque pelo menos dois pontos; outra questão que não
acha bom é sobre os doze meses apenas, pois é muito pouco para fazer o que tem que
ser feito; diz que a questão de convênios ditas os números de 2014 e 2015, houve
realmente uma diferença muito grande, 2014, ano eleitoral, que todo ano eleitoral
acontece um acréscimo de convênios e aí surgem aquelas campanhas milionárias;
corrompe muita gente e as obras que muitas estão paradas: como a feira, os posto de
saúde, as UBS e outras; diz que na questão tocado pelo Ver. Yuri que disse que não
viu grandes vultos quando era o ex- Prefeito Emerson; diz que existia grande diferencia
para agora; pois havia mais humanização, medicamentos, médicos 24 horas no
Hospital, e hoje não tem, enfim muitas coisas existiam naquela época que hoje não
tem; diz que quando falou que a oposição parece ser vazia não concorda; diz que é um
vereador de oposição que faz proposição propositiva; a maravilhosa saúde de
Manicoré que manda mulheres grávidas para Novo Aripuanã para ser atendida, pois
aqui não tem condições; diz que criticou, mas não foi vazio, foi até a SUSAM pedir mais
médicos para Manicoré propondo matérias, então isso não é uma oposição vazia, que
só critica; agente também propõe, fez isso e muitas outras coisas; entende o Ver. Yuri
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passou muito tempo atarefado na secretaria e não pode acompanhar nossa atuação na
Câmara de vereadores; diz que fica satisfeito nessas proposições é por que toda
bancada do governo acompanhou os requerimentos e votaram a favor de nossos
requerimentos e indicações; diz que não aceita essa taxação de oposição vazia; Fala
ao Ver Uca Galdino quando fala que o ex-prefeito Nena foi um bom prefeito; foi sim um
bom prefeito, mas Manicoré não se iniciou no Governo Nena, todos os prefeitos deram
sua colaboração para o nosso crescimento, mas é natural que se aumenta o recurso os
investimentos tem que chegar com maior qualidade na mesa do povo; finaliza dizendo
aos colegas, que o processo eleitoral está próximo e no seu ponto de vista o Ver.
Junhão sempre será de uma oposição propositiva; era o que tinha para o momento,
agradece e finaliza. 5º Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros cumprimenta a todos,
diz que vimos no fantástico quase todos os domingos e nas matérias jornalistas do dia
a dia, algumas criticas aos prefeitos do Brasil, todo em relação as obras que não são
terminadas; quem conhece de administração, sabe que na maioria da vezes os
prefeitos não são os culpados; como disse o Ver. Junhão, no período eleitoral muitos
convênios são feitos; do Governo do Estado e do Governo Federal com os Municípios;
diz que vê um avanço muito grande em relação a estrutura no governo atual, mas há
as falhas; agradece muito aos governos que passaram e que fizeram alguma coisa; diz
que agente questiona também essa estrutura da saúde, mas não vê muita coisa feita
em outros governos; diz que quando se trata na área da saúde, o hospital que foi
construído na época do regime militar foi reconstruído no governo do Eduardo Braga
junto com ex prefeito Emerson; mas quando se trata em obras do Município não vimos
muita coisa; as UBS, que tem em Manicoré hoje foi construído no governo do Nena e
as que estão sendo construída agora em nosso governo; diz que importante passarmos
nesse pelo governo e deixar alguma coisa para dar continuidade; diz que a situação da
saúde está em geral; não temos nenhum problema em relação a gripe, o vírus H1N1,
mas no Brasil mais de 50 pessoas que morreram com esse vírus; espera que isso não
chegue aqui, pois o Brasil está ruim em relação ao combate as epidemias; era o que
tinha, agradece e finaliza. 6º Denilto Silva dos Santos cumprimenta a todos; diz que
quando se fala em questão política, todos aqui são políticos; diz ao Ver. Yuri se
enviasse um requerimento, poderia não atender, mas se fosse de seu aliado você
atenderia e isso é política; diz que a bancada de oposição tem contribuído muito para o
Município de Manicoré; relata que o ex - prefeito Emerson fez muito, pois ficou apenas
quatro anos no mandato; diz que o governo de vossas excelências está com dezesseis
anos no comando do município; diz que quando nos manifestamos, somos muitos
coerente e queremos que funcione; diz que na questão do Hospital, o Sr. Izaque curtia,
e criticava; diz ele tem que ter posicionamento deve ir no meio de comunicação e fale a
verdade; dizer que o Hospital está a oito meses sem receber recurso; diz que teve
informação ao contrario, mas não vai antecipar; diz que vai na SUSAM requerer e fazer
esse levantamento sobre essa questão; relata que tem servidores no Hospital que
estão a quatro meses sem receber; diz que vamos atuar da forma que sempre fizemos
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de uma forma administrativa, cobrando melhoria; diz que a nossa comissão de saúde
é atuante; diz que se não tem medicação tem que ter pelo menos o medico; pois ele irá
saber o que a população precisa; era o que tinha, agradece e finaliza. 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 Abril de
2016.
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