Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 39ª SESSÃO ORDINÁRIA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 27 (vinte e sete) 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 R. Paes fez a chamada dos Senhores Vereadores, estando
presente até o momento os Vereadores: Denilto Silva. Ás 08:15 foi feita a 2ª chamada dos
Senhores vereadores, presente o Exmo. Sr. Presidente: Roberval Edgar M. Neves, VicePresidente: Anderson F. de Oliveira, 1º Secretário: Helton R. Paes, 2º Secretário: Denilto
S. dos Santos e demais Vereadores: Emir P. de França, Mario Ruy L. de Freitas Júnior,
Manuel Sebastião P. de Medeiros, , Wellington Yuri L. Reis e Zulândio Evaristo da C.
Galdino. Com suas faltas justificadas: Michael David P. Breves, Edson Minoro, Markson
M. Barbosa e Luzinei dos Santos Delgado. 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: Não Houve. Expediente: Recebidos: Não
Houve. Expedidos: Of. nº 217/2016-GP. Pauta da Ordem do Dia: Projeto de Lei nº
005/2016 de 03 de Maio de 2016, que altera-se o §2 do Art. 2º, II do Art. 6º, parágrafo
único e caput do Art. 8º, Art. 10º e Art. 11º da Lei 809/2013 de 29 de Abril de 2013.
Matérias Entregue a Secretaria: não houve. Grande Expediente: foi escrito apenas o
vereador Mario Ruy Lacerda de Freitas Júnior: Uso da palavra: 1º Orador: Mario Ruy
Lacerda, após saudar a todos os presentes, apresentou voto de congratulação ao senhor
Raimundo Nunes pelo seu aniversário e fez as justificativas. Apresentou voto de
congratulação a associação Asamaster pela inauguração da sua nova sede e fez as
justificativas e indicação nº 004/2016 - indicar ao executivo municipal, uma ação com
carro pipa para combater a poeira no distrito de Santo Antônio do Matupi e fez as
justificativas. Comentou que o aparelho de ultração do hospital está sendo levado para
algumas comunidades do interior, isso causa espanto por que antes era alegado que não
tinha profissional para emitir laudo, inclusive, uma certa pessoa gravida precisava desse
atendimento, mas o aparelho estava na zona rural, solicitou da comissão de saúde desde
poder legislativo, que busque as tais informação sobre esse procedimento. Com aparte
ver. Sabá Medeiros, após saudar a todos, diz que apresentou relatório de atendimento,
agora precisamos saber o porquê quando não faz é questionado e quando faz não
deveria, entendemos que a zona rural precisa dessa ação, agora não pode dizer que está
ação é correta ou não, acredita que a pulação ribeirinha precisa desse tipo de
atendimento. Orador incorporou o seu pronunciamento, dizendo que os comunitários
precisam desse atendimento, mas existe ubs fechada na zona rural e a ubs fluvial está
alguns meses parada no porto, além disso, sabemos que técnicos de enfermagens não
podem emitir laudo, inclusive, tem médicos que não emitir laudo. Com aparte ver. Emir
França, diz que é de se estranhar essa ação, isso já é o uso da maquina publica, esse
governo é capaz de fazer tudo para ganhar as eleições deste ano, como fez na passada,
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inclusive, ouve comentários sobre a retirada de aparelhos da ubs fluvial, portanto,
precisamos averiguar essa situação. O orador incorporou o seu pronunciamento, dizendo
que precisamos dessas informações e finalizou. Matérias a Serem Votadas no Grande
Expediente: Indicação nº 004/2016 de autoria do ver. Mario Ruy Lacerda. Requerimento
verbal voto de congratulação a escola municipal Maria José, Marta Ferreira e Edmundo
Juarez de autoria do ver. Denilto Silva. Voto de congratulação ao Sr. Raimundo Nunes
pela comemoração do seu aniversário de autoria do ver. Mario Ruy Lacerda. Voto de
congratulação a associação do Asamaster pela inauguração da sua nova sede. Ordem
do Dia. Discussão e votação do projeto de lei nº 005/2016 de 03 de Maio de 2016, que
altera-se o §2º do Art. 2º, II do Art. 6º, parágrafo único e caput do Art. 8º, Art. 10º e Art.
11º da Lei 809/2013 de 29 de Abril de 2013. 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 R. 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 27 de Junho de
2016.
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