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ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 19 (dezenove) 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 Exmo. Sr. Presidente Roberval Edgar Medeiros Neves fez a chamada dos Senhores
Vereadores, estando presente até o momento o Vereador: Denilto Silva dos Santos,
Luzinei dos Santos Delgado e Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros. Ás 08:15 foi
feita a 2ª chamada dos Senhores vereadores, presentes o Exmo. Sr. Presidente,
Roberval Edgar Medeiros Neves: 2º Vice Presidente: Michel Dave Pinto Breves, 2º
Secretario: Denilto Silva dos Santos e demais Vereadores: Edson Minoro Tsugawa,
Emir Pedraça de França, Luzinei dos Santos Delgado, Markson Machado Barbosa,
Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros e Zulândio Evaristo da Cunha Galdino. Com
suas faltas justificadas: Anderson Ferreira de Oliveira, Helton Rodrigues Paes, Mario
Ruy Lacerda de Freitas Jr. E Wellington Yuri Lelo Reis. 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 das atas, 17ª, 18ª e 19ª, que
foram aprovadas sem restrições. Expediente: recebidos e expedidos. Recebidos:
Of. nº 001/2016/GAB/VER/WYLR; Of. nº 004/2016/GV/MSPM; Of. nº 008/2016/LDM;
Of. nº 093/2016/GAB/SEMSA; Mensagem nº 004/2016/GPMM; Convite/SEMEL.
Expedidos: Of. nº 119, 127, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140 e
141/2016/GP; Of. Cir. nº 011, 012 e 013/2016/DPE. Pauta da Ordem do Dia: Não
houve. Matérias entregue a secretaria: Não houve. Grande Expediente: Foram
inscritos os vereadores: Zulândio Evaristo da Cunha Galdino, Edson Minoro Tsugawa,
Emir Pedraça de França, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros e Denilto Silva dos
Santo: Uso da palavra: 1º Orador: Zulândio Evaristo da Cunha Galdino cumprimenta o
Sr. Presidente, colegas vereadores, Professores e alunos, que estão aqui presente;
Agradece a Deus por mais uma oportunidade de poder cumprir seu papel como
representante do povo de Manicoré; Requer um voto de parabenizarão pela passagem
do dia do Índio, a todas as instituições que gerenciam a questão indígena em nosso
Município; Diz que pra nos vereadores é uma satisfação muito grande quando vimos
que há interesse da população em compartilhar conosco esse momento de trabalho
aqui nesta casa Legislativa, parabeniza os Professores pela atitude de trazer os alunos,
para saber como, que se procede o processo legislativo em nosso Município; Requer
copia da ata da Sessão do dia 12 do corrente mês; Diz que os vereadores são as
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pessoas que convive diretamente com a população, Deputados, Senadores,
Presidentes, Governadores, estão longe da população, agora nos Vereadores sempre
buscamos ouvir e conviver no meio da população diariamente, pois a prioridade é
população; Diz que, temos, que falar e cobrar das autoridades o solucionamento
dessas demandas; Relata que muitas pessoas confundem o papel do vereador, que
por muitas vezes, fazemos o papel de assistente social, mas temos, que executar,
fiscalizar, aprovar e apresentar Lei; Registrou, que no dia 14 desse mês recebeu o
convite do ICMBIO e da Resex do Capanã grande na comunidade, para participar de
uma reunião do conselho deliberativo do logo do Capanã Grande, o qual é conselheiro
representante desta Casa; Relata que a presidência desta Casa nos concedeu o
combustível para irmos até aquela localidade; Apresentou o relatório da reunião e
passou a mesa Diretora da Câmara; Diz que nesta reunião foram colocadas varias
pautas, mas o que uma dessas pautas lhe deixou muito satisfeito, Foi sobre a questão
de fazer aquela reserva do lago do Capanã Grande ser produtiva, que estão pensando
em fazer a mecanização naquelas áreas para que possa produzir a parte agrícola;
Falou sobre o seminário que foi realizado em Belém do Pará, o qual manifestou o
interesse do evento, porém não obteve informação e também não foi atendido; Citou o
comportamento das pessoas sobre a questão do impeachment, diz que o povo
brasileiro esta de parabéns, por que a preocupação, que se esteve em Brasília em
fazer o muro para não haver a questão das desordem dois lados políticos entre a
população, mas isso não ocorreu; Fala aos alunos que estão aqui presente, que o
melhor caminho é o estudo, pois é um caminho para você ter uma vida melhor, era o
que tinha para o momento, agradece e finaliza. 2º Orador: Edson Minoro Tsugawa
cumprimenta o Sr. Presidente, colegas vereadores, Professores, alunos e todo público
presente; Agradeceu a vereadora Nara pelo desempenho, que teve nesta Casa e
agradeceu todos os colegas vereadores pela recepção que recebeu em sua volta a
esta Casa; diz que o Mautpi é um mini Município dentro do Município de Manicoré;
Apresenta indicação nº 002/2016 de sua autoria, solicitando estudo para delimitar da
área do distrito de Santo Antônio do Matupi, e passa a fazer suas justificativas; diz que
Santo Antonio de Matupi, precisa ser instalado agência do correio, que depende desse
registro do IBGE, pois todas as correspondências passam por aqui e muitas vezes não
chega até o destinatário, que é o Matupi, por exemplo, boletos bancários, quando
chega esta vencido e causa problemas as pessoas; Em aparte Ver. Uca Galdino diz
que é importante, que seja instalado algumas instituições, órgãos no Distrito de Matupi,
visto que mesmo sendo Distrito, como o orador falou ele é um mini Município dentro de
nosso Município, pois a pior condição, que tem entre Mautpi e Manicoré é a distancia,
por que para chegarmos ao Matupi temos que ir para Humaitá, pois para as
correspondências chegarem ao Matupi tem, que passar por Humaitá; Orador agradece
o aparte e incorpora seu pronunciamento, diz que o correio para se implantar hoje
precisa do registro do IBGE, e o IBGE, precisa delimitar a área; Apresentou Indicação
nº 001/2016 de sua autoria, assunto: Indicar na forma regimental a Prefeitura
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Municipal de Manicoré a aquisição de um grupo gerador, de 7KVA, para a comunidade
de Bom Intento e passa a fazer suas justificativas; Era o que tinha para o momento,
agradece e finaliza. 3º Orador: Emir Pedraça de França cumprimenta o Sr. Presidente
colegas vereadores, professores: Eliana e Roberto da escola estadual Aristeu das
Neves Bicho, alunos e todo público presente; Diz que é uma grande satisfação que nos
prestigiam neste momento; Faz a leitura dos príncipes disciplinadores da administração
Federal, Estadual e Municipal, que define competência e a função dos vereadores, diz
que só através da educação podemos buscar nossos sonhos, portanto, vocês alunos
estão no caminho certo; Relatou que teve em Manaus e após sua chegada foi à Zona
Rural de Manicoré na região do Distrito de Cachoeirinha, onde na sede tem uma UBS,
porém, a mesma esta fechada, sabemos, que vem recursos do Governo Federal e tem
pra mais de 100 ACS, que são cadastrado, mas agora esta fechada; Diz que temos
que ir La com a Comissão de saúde para verificarmos essa situação; Relata que
segundo informações estavam cobrando 10 reais, para tirar o certificado militar; Diz
que se é uma ação de cidadania, por que estavam cobrando das pessoas para poder
tirar sua documentação? Lamenta muito essa situação desrespeitosa, que esta
acontecendo com os comunitários; Registrou que no domingo esteve no Distrito do
Barro Alto, averiguando a situação do programa Minha Casa, Minha Vida do governo
federal, inclusive, ainda não começou as obras, e que os comunitários já pagaram as
taxas necessárias e outros assuntos, que foi relatado principalmente na questão da
saúde, pois sabemos que no interior a saúde não funciona mesmo, inclusive
presenciamos isso com a questão do Hospital e também na questão da Educação, que
a Escola está prestes a desabar em cima dos alunos, a situação esta precária,
esperamos que o Governo faça um Projeto de melhoria ou reforma, de uma nova
Escola para resolver essas situações; Era o que tinha para o momento, agradece e
finaliza. Questão de ordem Ver. Edson Minoro pede autorização para se retirar do
Plenário, devido uma viagem que irá fazer; Ver. Presidente concede a autorização. 4º
Orador: Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros cumprimenta o Sr. Presidente
colegas vereadores, registra a presença da Escola Aristeu Bicho, parabeniza os
professores, que proporão essa idéia; Parabeniza os Indígenas do nosso Município
pela passagem de seu dia; Parabeniza o povo brasileiro pelo comportamento na
votação do impeachment, mas ficou decepcionado e triste com o comportamento de
inúmeros Deputados Federais na votação, é claro que não foram todos, mas a maioria
teve um comportamento muito ruim; Registrou que também solicitou a sua participação
no seminário realizado em Belém do Pará, mas não recebeu resposta alguma dessa
presidência; Relata que já tinha pedido o usou da tribunal para dizer que não queria ser
candidato ao cargo de Prefeito no preito de 2016, inclusive, quando fez isso, não tinha
ouvido seus aliados, mas depois dessa decisão onde não consultou sua base, muitas
pessoas lhe procuraram, que foram irmã, Padres, pessoas da Zona Rural, pessoas dos
Bairros, colegas vereadores, 50 mulheres da sociedade lhe convidaram para uma
reunião e lhe pediram que continuasse pleiteando esse cargo, e também da mesma
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forma quer continuar e esta aberto ao dialogo; Ressalta que não esta atendendo
pedido do Prefeito e não vai fazer nada por que algum político quer, mas diante de
algumas situações que tem acontecido em nosso Município quer retornar a pleitear
esse cargo majoritário; Em aparte ver Luzinei parabeniza o orador pela iniciativa, diz
que o mesmo tem todo direito de pleitear e voltar atrás, pois nunca é tarde de mais,
enquanto há vida há esperança, mas ficou em duvida somente com relação a quais
grupos tinham manifestado apoio a sua decisão de voltar atrás, já que pertencemos ao
grupo da base do governo e que até o presente momento ninguém nos procurou; O
orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento, diz que esta voltando e
colocando seu nome a disposição para que possa ser avaliado pelo grupo, da
UNIPOM, pois o Prefeito ainda não afirmou e também não determinou quem seja; Em
aparte ver. Uca Galdino, diz que é uma satisfação, que o orador teve a humildade de
ouvir as pessoas e voltar a trás, deixando seu nome a disposição, com isso teremos
nome novo que preiteia a intenção, parabeniza o orador pela sua atitude; O orador
agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento; Em aparte ver. Markson
parabeniza o orador pela atitude de voltar atrás a respeito da sua candidatura ao cargo
de Prefeito, como também a mesma vontade de lançar o vice-prefeito Paulo Sérgio
como candidato, logicamente que depende do entendimento e conversas do Grupo;
Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento, agradece peal força e pelo
apoio de todos os vereadores, diz que nos como políticos estamos abertos a
discussões e principalmente a conversa dentro do grupo político, pois aquilo que for
decidido pelo grupo, estará aí para aceitar e competir que com os outros candidatos,
que terão; Era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. 5º Orador: Denilto
Silva dos Santos cumprimenta o Sr. Presidente, colegas vereadores, os alunos e aos
Professores Roberto Sávio e Eliana da Escola Estadual Aristeu Bicho; Diz que nos
honra a presença dos alunos da Escola Estadual Aristeu Bicho, que é uma Escola que
tem histórico em sua vida, como aluno, voluntário e funcionário que foi daquela Escola,
pois só tivemos a ganhar com a mesma, diz que quando se olha a questão da
vereador, muitos se esquece o que ficou para trás, relata a dificuldade que teve em sua
infância para estudar, mas hoje tem Maximo certeza, que evoluiu, pois hoje vocês tem
quase um Professor para cada aluno, tem merenda, matérias e vários meios para que
se busquem o aprendizado; diz que independente de raças só existe um preceito no
ser humano, que é de se mesmo, é o ideal de conquistar e sonhar; Relata que muitas
pessoas pensão que a função do vereador é ser construtor de obras, assistente social,
mas o papel do legislador é legislar; Diz que na próxima Sessão apresentará seu
relatório de viagem; Parabeniza o dia do Índio, que é nosso dia, não tem a carteira do
mesmo, mas temos as características indígenas, mas hoje nos honra em falar que
temos um vereador, com carteira e documento, que é o Ver. Helton que muito
representa esse povo, era o que tinha para o momento, agradece e finaliza. Neste
Momento o Sr. Presidente convida o Sr. Professor Roberto Sávio para fazer assento à
mesa Diretora e mais uma vez agradece a Escola Estadual Aristeu Bicho ao Professor
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Roberto Sávio e a Professora Eliana da Silva Braga, aos alunos e turmas do nono ano
um, e dois, que são quarenta ao todo, que estão presente para assistir a sessão, diz
que a constituição é para preparar as pessoas para o exercício pleno da cidadania e
também qualificar para o mercado de trabalho; Passa a palavra para o Professor
Roberto Sávio que cumprimenta a todos, agradece o Sr. Presidente por nos ter cedido
o transporte para chegarmos até aqui; Relata que trabalha com a disciplina de
Geografia e a Professora Eliana de Historia, diz que no momento em que estamos
passando a disciplina, que estamos trabalhando, Estado, Nação, e País, que no Estado
é um Poder constituinte,onde trabalha Legislativo e Judiciário, buscamos trazer aos
alunos para saber como funciona o Poder Legislativa, temos algumas perguntas a
fazer, à respeito de administração pública em geral; O aluno Juliano do 9º ano dois
cumprimenta a todos, e pergunta se o Poder Legislativo Municipal cumpri os príncipes
previsto na Constituição Federal: Que são legalidades, impessoalidades, moralidades,
publicidade e eficiência; Ver. Denilto Silva dos Santos diz que sem sombra de duvida
essa Casa tem se preocupado sim com essas questões, pois nenhum servidor ou
vereador tem parentes nomeados como assessor e os servidores que tiverem
parentesco são os do quadro efetivo, através do concurso, o qual a Lei ampara; Diz
que de nossa função temos cobrado, fiscalizado e consertesa diante das discussões
buscamos um entendimento administrativo e política administrativa em vez de política
partidária; Ver. Sabá Medeiros diz que a questão da impessoalidade, muitas vezes
ouve até mesmo nesta Casa, o vereador diz que nos precisam voltar ao Poder para dar
emprego à população, diz que concorda que precisamos criar emprego, mas muitas
vezes você vai, nos Bairros e as pessoas questionam, que se vossa excelência ganhar
você me arranja um emprego! Então isso é pessoal, nos temos que acabar com essa
pessoalidade, diz que os alunos estão no caminho certo estudando para fazer um
concurso público e assim ter um emprego, que serão criados pelo uma boa
administração, diz que torce para que um dia os governos possam ter essa
impessoalidade, que é coisa que não tem, ser formos observar tanto o Governos
Municipais, quanto Estaduais tenham essa pessoalidade; Ver. Roberval Neves diz que
a legalidade tratam – se dos cumprimentos das normas de cumprir Leis e não fazer
nada fora da Lei; Impessoalidade é de você não agir com pessoalidade, não tratar a
coisa pública como pessoal; a moralidade é questão de você fazer algo, cumprir o
principio da constituição que tem que ser cumprido, a questão da publicidade trata –
se da publicação dar conhecimento a sua cidade aos atos da administração pública,
por exemplo, a Câmara nomeia um funcionário, isso tem quer ter o conhecimento da
sociedade; A eficiência o servidor público tem que ter responsabilidade em atuar com
eficácia e com eficiência, para atender bem a população; Diz que nos temos procurado
cumprir todos os princípios; Relata que fomos criticado pelo atual Governo Municipal
colocando matéria em jornal, sobre a questão das diárias dos vereadores e dos
funcionários da Casa, relata que a Câmara pagou diárias para que o servidor fosse se
qualificar para atender melhor a população e atuar melhor em sua atividade; Aluno:
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Thiago do 9º ano dois, perguntou o que é plano plurianual PPA da administração
publica de Manicoré? Ver. Roberval Neves diz que consideramos as três Leis mais
importantes do Município, uma é o PPA plano plurianual, Lei diretrizes Orçamentárias
LDO e a Lei Orçamentária anual a LOA, o PPA plano plurianual é para vários anos,
então o plano é para os quatro anos, que aprovamos em 2013, como ele é valido para
os quatro anos, vai de 2014, 2015, 2016 e 2017, então até em 2017 a administração
pública Municipal tem que trabalhar baseado neste plano, diz que o plano plurianual é
um dos instrumentos de ações para que a administração publica possa executar suas
ações para a população, mas infelizmente em Manicoré não é feito como determina a
Lei, ai vem um descumprimento pelo executivo, que é da legalidade, por que a Lei dez
mil duzentos e cinqüenta e sete, que é o estatuto das cidades, ela diz que os planos
plurianual, Lei diretrizes orçamentárias e Lei orçamentária anual devem ser discutidos
com a sociedade, antes de trazer a Câmara deve ter uma discussão; Aluna: Paula
Silvana do 9º ano 01, pergunta se o Município de Manicoré possui código de postura?
Qual sua função? Ver. Roberval Neves diz que existe sim o código de postura, diz que
a nossa Lei do código de postura é a Lei nº 400/1994, que trata das posturas do
Município, como o cidadão (a) tem que se comportar diante das vias publicas,
calçadas, do esgotamento sanitário, limite de construção; diz que infelizmente algumas
administrações não cumprem e não fazem a fiscalização da forma que tem que ser
feita, vimos moradores construindo fossa em cima de calçadas, comerciantes
colocando mercadoria na área de calçada e outros; Ver. Sabá Medeiros diz que
muitas vezes os políticos deixam passa isso com medo de perder voto, por que teria
que ter mais rigidez, na cobrança dessa Lei, por que existe a situação da obrigação do
próprio morador, na questão da limpeza de suas calçadas e outros; Aluna: Keliane do
9º ano dois, perguntou qual a função do vereador? E quais Projetos essa Casa tem
para a Educação de Manicoré? Ver. Denilto diz que não questão da Educação como
vocês são alunos do Estado cabe aos Deputados Estaduais legislarem nessas
situações das Escolas, que funcionam pela rede Estadual, enquanto na rede Municipal
cabe a nos vereadores aprovarmos, como aprovamos o plano de Educação do
Município de Manicoré, o qual inserimos, com base sem ferir ou alterar os princípios da
Lei maior, que seria o plano Federal da Educação, diz que quando se fala em
Educação nos vereadores não podemos criar Projetos, que gere custo, diz que dentro
da rede Municipal, podemos através da indicação ao Governo do Estado ou
Assembléia, que possa rever uma biblioteca na Escola do Aristeu, isso podemos
indicar, na questão do Município é da mesma forma, podemos fazer de forma indireta,
apresentarmos emenda ao PPA, como inúmeros vereadores apresentaram aqui dando
mecanismo para que o Poder Executivo possa executar e melhorar; Ver. Sabá
Medeiros diz que seria importante que, os Professores e alunos viessem um outro dia
para, que pudéssemos explanar melhor, inclusive uma sessão para explanar sobre o
papel do vereador, pois o papel do Vereador são muitos, primeiro o papel do Vereador
é legislar, fazer e aprovar Leis através do governo Municipal e também da população,
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fiscalizar que é o mais importante de todos, e assessorar ao Prefeito, por que quando
fazemos um requerimento, estamos assessorando o governo Municipal para que ele
possa dar o encaminhamento para as ações; diz que na questão da Educação esta
Casa aprovou, muitos Projetos sobre a Educação, e um dos mais importantes, foi a
bolsa universitária, que foi um Projeto de sua autoria, que foi aprovado por todos os
vereadores, onde o aluno que termina o ensino médio e passa em uma faculdade ele
tem direito a receber o valor de uma bolsa universitária, que vai para Manaus, Porto
Velho ou Humaitá e outros; Ver. Roberval Neves diz que além da bolsa Universitária,
que o Ver. Sabá Medeiros falou, por exemplo, o Executivo ele atende alunos que estão
em Universidade particular ou até mesmo pública, mas é por que a Câmara aprovou,
deu instrumento, nos indicamos o problema ao Prefeito e também indicamos a solução,
outra forma que o vereador pode fazer é colocar as emendas justamente no plano
plurianual PPA, e também pode fazer as emendas na Lei Orçamentária anual, por
exemplo, tem recursos para o gabinete do Prefeito, ai o Vereador faz um Projeto de
emenda cancelando uma dotação orçamentária de uma coisa menos importante e ele
faz uma emenda construindo uma Escola numa comunidade tal, ele não aumentou
despesas e fez tipo um remanejamento; Ver. Uca Galdino diz que são inúmeras
funções, que o Vereador tem e as principais foram ditas, como de fiscalizador, de
ajudar nas confecções das Leis e muito mais importante para, que se entenda, pois
nada se faz sem a autorização desta Casa no Município, por exemplo, o Executivo para
que ele possa realizar suas funções, inclusive na questão do orçamento tem que passa
pela essa Casa, a Lei orçamentária ela é votada por que é analisada pelos vereadores;
Diz que quando o Executivo executa um programa é por que já passou pela essa Casa;
Aluno: Carlos Eduardo do 9º ano 02, pergunta o que é a LOA? E como ela funciona?
Ver. Emir França diz que a LOA, é a peça resultante da previsão pela Câmara da Lei
encaminhada pelo Prefeito prevendo as receitas de despesas de um exercício, nada
pode ser adquirido sem que haja previsão orçamentária, diz que a LOA é feita baseado
no PPA e na LDO, o prefeito manda para a Câmara , que analisa e aprova; Ver.
Roberval Neves diz que o Plano plurianual é uma Lei elaborada pelo Prefeito, enviado
para a Câmara para inserir ações para os quatro anos, a Lei Orçamentária é anual,
baseada e respeitando o Plano Plurianual, as diretrizes contidas e Leis contidas na
LDO; Ver. Markson diz que a Lei Orçamentária anual é pela previsão, mas as ações
que o Prefeito tem que fazer tem que esta contida nisso; Aluna: Milena do 9º ano 01,
pergunta qual o plano diretor do município de Manicoré? E qual sua função? Ver.
Roberval Neves diz que o plano Diretor é aquele que diz onde pode ser feito um
comercio, uma residência, se aquela área vai ser reservada para empresas industrias,
por exemplo, o Distrito Industrial é uma área especifica para implantação de industrias;
o plano diretor estabeleci essa regras; Ver. Uca Galdino diz que o plano diretor tende
dar um direcionamento no Município para dez anos na frente, como se deve ser feita a
administração publica principalmente é necessário que seja programado; Ver. Markson
diz que realmente o plano tem uma vigência por dez anos, diz que visa as regra da
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Educação, saúde, segurança publica, pavimentação e outros; Ver. Roberval passa para
a parte das considerações finais dos Professores e alunos; Professora Eliana agradece
ao Sr. Presidente, a todos os vereadores pala oportunidade de esta aqui nesta casa,
que há muito tempo tinha vontade de vim trazer seus alunos, mas por algum motivo
não tinha dão certo até agora, agradece e finaliza; Professor Roberto agradece a
oportunidade que lhes foi dada , pois o conhecimento nunca é demais, pois as
resposta, que tiveram contribuíram muito para o aprendizado de todos, agradece e
finaliza; Ver. Uca Galdino parabeniza o Professo Roberto e a Professora Eliana que
trouxeram sua turma, parabeniza os alunos, diz que nos vereadores, não ficamos bravo
e nem chateados quando vem criticas, pois o nosso papel é ouvir as criticas e diante
dessa critica são as problemática que o nosso Município atravessa, pois através vamos
achar soluções para que sejam solucionadas; diz que sempre estaremos a disposição
de todos. Matérias a serem votadas no Grande Expediente: Indicação nº 003/2016
de autoria do Ver. Sabá Medeiros, assunto: Indicar a Secretaria Municipal de saúde a
reforma do Posto de saúde do Acará São Francisco; Indicação nº 001 e 002/2016 de
autoria do Ver. Edson Minoro; Indicação nº 003/2016 de autoria do Ver. Roberval
Neves assunto: Indicar a vinda da equipe do INSS para atendimento a população do
Município de Manicoré com relação aos benefícios previdenciários e encaminhando
também ao gabinete do Deputado do Sinésio Campos. 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, 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 19 de Abril de 2016
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