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ATA DA 38ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de Junho 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. 1º Secretario: Helton Rodrigues Paes fez a chamada dos Senhores Vereadores,
estando presente até o momento os Vereadores: Denilto Silva dos Santos. Ás 08:15 foi
feita a 2ª chamada dos Senhores vereadores, presente o Exmo. Sr. Presidente: Roberval
Edgar Medeiros Neves, 1º Vice-Presidente: Anderson Ferreira de Oliveira, 2º VicePresidente: Michael David Pinto Breves, 1º Secretário: Helton Rodrigues Paes, 2º
Secretário: Denilto Silva dos Santos e demais Vereadores: Emir Pedraça de França,
Mario Ruy Lacerda de Freitas Júnior, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, Markson
Machado Barbosa, Luzinei dos Santos Delgado, Wellington Yuri Lelo Reis e Zulândio
Evaristo da Cunha Galdino. Com suas faltas justificadas: Edson Minoro. 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 da
36ª e 37ª Sessão Ordinária que foi aprovada com adendo do Ver. Roberval Neves.
Expediente: Recebidos: Of. nº 035/2016/SEMSA. Expedidos: Não houve. Pauta da
Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 004/2016 que autoriza o poder executivo a doar um lote
de terra localizado na AV. José Lindoso Sn, bairro de Manicorezinho, à cooperativa dos
condutores de veículos de fretes e taxis de Manicoré Coo fretam, e dá outras
providencias; Projeto de Lei nº 007/2016/GVJ, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
Secretaria Municipal de saúde de publicar no site oficial da Prefeitura Municipal de
Manicoré e em FANPAGE de redes sociais das unidades básicas de saúde, relação dos
medicamentos do uso continuo e insumos disponíveis, daqueles em falta e o local onde
encontradas na rede Municipal de saúde e da outras providencias; Projeto de lei nº
005/2016 de autoria do ver. Mario Ruy Lacerda de Freitas Júnior, que altera-se §2º do Art.
2º, inciso II do Art. 6º, parágrafo único e caput do Art. 8º e Art. 10º e 11º da lei nº 809/2013
de 29 de abril de 2013; Projeto de resolução nº 001/2016-MD, que dispõe sobre a
concessão de combustível (derivados de petróleo) e demais produtos necessários ao
exercício da atividade parlamentar ou institucional nas comunidades rurais do Município
ou em Municípios vizinhos e dá outras providencias. Matérias Entregue a Secretaria:
Não houve. Grande Expediente: Foram inscritos os Vereadores: Denilto Silva dos Santos
e Emir Pedraça de França: Uso da palavra: 1º Orador: Denilto Silva dos Santos
cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores e todo publico presente, após saudar a
todos os presentes, apresentou parecer nº 004/2016 - sobre o projeto de resolução nº
001/2016 de 01 de Março de 2016 de autoria da mesa diretora da câmara de Manicoré,
que dispõe sobre a concessão de combustível (derivados de petróleo), e demais produtos
necessários ao exercício da atividade parlamentar ou institucional nas comunidades rurais
do município ou em municípios vizinhos, e dá outras providências. Parecer nº 005/2016 Av. Santos Dumont, nº 633 – Bairro: Auxiliadora – Fone/Fax: 385-1440/1515/1500
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sobre o projeto de lei nº 004/2016 de 13 de abril de 2016 de autoria do poder executivo,
que autoriza o poder executivo municipal a doar um lote de terras, localizado na Avenida
José Bernardino Lindoso S/Nº Bairro de Manicorezinho, a cooperativa dos condutores de
veículos de fretes e táxi de Manicoré - Coofretam, e dá outras providências. Parecer nº
006/2016 - sobre o projeto de lei nº 007/2016 de 30 de Maio de 2016 de autoria do ver.
Mário Ruy Lacerda de Freitas Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade da secretaria
municipal de saúde de publicar no site oficial da prefeitura de Manicoré e em fanpage de
redes social das unidades básicas de saúde, relação dos medicamentos de uso contínuo
e insumos disponíveis, daqueles em faltas e o local onde encontrá-los na rede municipal
de saúde, e dá outras providências e parecer nº 007/2016 - sobre o projeto de lei nº
005/2016 de 03 de Maio de 2016 de autoria do ver. Mario Ruy Lacerda de Freitas Júnior,
que altera §2 do art. 2º, inciso II do Art. 6º, parágrafo único e caput do Art. 8º e Art. 10º e
11º da lei 809/2013 de 29 de Abril de 2013, e da outras providencias. Comentou e
repudiou a falta de cumprimento do poder executivo municipal, sobre a emenda de sua
autoria no orçamento do município para o exercício financeiro de 2016, destinado à liga
desportiva de Manicoré, no valor de 72 mil reais, portanto, lamenta muito essa situação.
Comentou sobre a lotação do professor Hudson Ferreira Barros, que antes estava no
lotado na comunidade de Verdum, mas agora foi novamente lotado, sendo na
comunidade de Nazaré do Uruá. Com aparte ver. Sabá Medeiros, diz que segundo
informação da SEMED, o professor Hudson estava lotado na comunidade de verdum,
mas devido o mesmo está prestando serviço ao Programa Luz Para Todos não pude
estar em sala de aula; o orador incorporou o seu pronunciamento e finalizou. 2º Orador:
Emir França, cumprimenta o Sr. Presidente colegas vereadores e todo publico presente,
parabenizou os senhores Aldinei pela organização do evento realizado pela igreja batista
do repartimento. Comentou a situação da educação na comunidade do Verdum, que
encontra-se lamentável e inclusive o que revoltante que foi abordado fala sobre a visita
que fez na comunidade de Jenipapo, Repartimento, na inauguração da Igreja Evangélica,
diz que a situação do senhor Udson ele lhe informou que estava ausente da comunidade
por que sua mãe estava enferma, que quando voltou já estava outro professor na
comunidade, que inclusive estava esperando ser chamado para ser lotado na comunidade
para ser professor, diz que essa situação é humilhante; Apresenta indicação nº 004/2016
de sua autoria, assunto: Indica ao secretario municipal de infraestrutura e ao executivo
municipal, serviço de tapa buraco, no cruzamento da Avenida Quintino Bocaiúva com a
travessa 15 de agosto - Centro e fez as justificativas. Apresenta indicação nº 005/2016 de
sua autoria, assunto: Indica, ao secretario municipal de infraestrutura e ao executivo
municipal, serviço de tapa buraco no cruzamento da Avenida Amazonas com a Rua
Antônio José Ferreira, na esquina do posto Bacurau - Bairro Mazzarello e fez as
justificativas e finaliza. Matérias a Serem Votadas no Grande Expediente: Indicação nº
004e 005/2016 de autoria do Ver. Emir França. Ordem do Dia. Passa para discussão e
apreciação do Projeto de Lei nº 004/2016 que autoriza o poder executivo a doar um lote
de terra localizado na AV. José Lindoso Sn, bairro de Manicorezinho, à cooperativa dos
condutores de veículos de fretes e taxis de Manicoré Coofretam, e dá outras providencias,
após a discussão do referido Projeto, foi colocado em votação nominal e em ordem
alfabética, o referido Projeto foi aprovado por unanimidade; Passa para discussão e
apreciação do Projeto de resolução nº 001/2016-MD, que dispõe sobre a concessão de
combustível (derivados de petróleo) e demais produtos necessários ao exercício da
atividade parlamentar ou institucional nas comunidades rurais do Município ou em
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Municípios vizinhos e dá outras providencias, após a discussão do referido Projeto, foi
colocado em votação nominal e em ordem alfabética, o referido Projeto foi aprovado por
unanimidade; Projeto de Lei nº 007/2016/GVJ, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
Secretaria Municipal de saúde de publicar no site oficial da Prefeitura Municipal de
Manicoré e em FANPAGE de redes sociais das unidades básicas de saúde, relação dos
medicamentos do uso continuo e insumos disponíveis, daqueles em falta e o local onde
encontradas na rede Municipal de saúde e da outras providencias, foi retirado de pauta
para sua tramitação normal; Projeto de lei nº 005/2016 de autoria do ver. Mario Ruy
Lacerda de Freitas Júnior, que altera-se §2º do Art. 2º, inciso II do Art. 6º, parágrafo único
e caput do Art. 8º e Art. 10º e 11º da lei nº 809/2013 de 29 de abril de 2013, foi retirado de
pauta para sua tramitação normal e por questões regimentais; Considerações Finais:
Não houve. 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 Helton
Rodrigues Paes, 1º Secretário da Mesa Diretora lavrei a presente Ata. Sala das Sessões
da Câmara Municipal de Manicoré, Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares Duarte, em 21 de
Junho de 2016.
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