Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré
ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 04 dias do mês de Maio de dois mil e quinze. 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. Ver. Presidente: Roberval Edgar Medeiros
Neves fez a chamada dos Senhores Vereadores, apenas estando presente até o momento, o
Ver. Luzinei dos Santos Delgado e Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros. As 08:15 foi feita a
2ª chamada dos Senhores vereadores, o Sr. Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves, 2º vice
presidente: Michel Dave Pinto Breves, 1º Secretário: Helton Rodrigues Paes, 2º Secretário:
Denilto Silva dos Santos e demais Vereadores: Emir Pedraça de França, Eldamiro das Neves
Gomes, Markson Machado Barbosa, Nara Nídia Bentes da Silva, Luzinei dos Santos Delgado,
Zulândio Evaristo da Cunha Galdino, Mario Ruy Lacerda de Freitas Júnior e Manuel Sebastião
Pimentel de Medeiros. Com suas falta justificadas: Anderson Ferreira de Oliveira. 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 21ª Sessão
Ordinária, que foi aprovada com adendo do Ver. Roberval. Expediente: Recebidos e Expedidos.
Recebidos: Memorando Nº 001/2015 – CLRF; Of. Nº 197/2015 – GSE/SSP; Of. Nº 092/2015
– AAM; comunicado de Núcleo técnico encaminhando sugestão de estadia;
comunicado de interrupção de fornecimento de energia. Expedidos: Of. Nº 170 e 171- GP
Indicado ao Sr. Prefeito Municipal e ao Presidente da Federação Nacional dos Servidores dos
Legislativos e Tribunais de Contas Municipais – FENALEGIS. Pauta da Ordem do Dia: Não houve.
Grande Expediente: foram inscritos os vereadores: Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros,
Luzinei dos Santos Delgado: 1º Orador: Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros cumprimenta
o Sr. presidente os colegas vereadores funcionários desta casa e todo público presente, fala que
seu objetivo foi sempre trabalhar pelo bem da população, diz que fica feliz que ver o Governo
Municipal ou Estadual e Federal levar o beneficio as comunidades e a população, fala que
assistindo o Jornal ouviu o atual Ministro da Amazonas Energia dizer que para o Amazonas tem
muitos milhões de reais para ser aplicado na energia, mas vai chegar apenas até em Novo linda
e Borba na parte de baixo do Município e na parte de cima chegou até em Humaitá e não
chagou em Novo Aripuanã e Manicoré, fala que ficou muito triste com isso, espera que os
vereadores de oposição possam coversar com ele para dizer que Manicoré também precisa de
energia vindo de Porto Velho. Em aparte Ver. Junhão cumprimente o Sr. presidente os colegas
vereadores e todo público presente, fala que esteve em duas audiências com o Ministro
Eduardo Braga e com o pessoal da Amazonas Energia que foi tratado desse mesmo assunto
comentado pelo orador, fala que realmente esse investimento no Estado do Amazonas entre
Manaus e Porto Velho e chegando até em Humaitá, diz que questionaram que vai haver sim
investimento em Manicoré inclusive foi citado que o Município esta passando por dificuldades
sobre a questão da energia, diz que a Eletrobrás tem seis grupos geradores e determinaram
que se fosse constatado o problema de geração de energia era para enviar um grupo gerador
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para Manicoré. Com relação ao investimento esse é um problema negativo, mas todo grande
investimento esta se esperando a conclusão do ramal da Democracia para o Município de
Manicoré. Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento. Fala sobre a Educação
que se preocupa muito com a educação do nosso Município, fala que se fomos ver o que foi
feito nos seis anos entre 2005 a 2010, vamos ver que foi feito pouca coisa na área da Educação.
Fala que como vereador tem lutado muito pela Educação do nosso Município, diz que tem
muitos Governos que fazem alguma coisa apenas para se manter no poder. Apresenta
requerimento 006/2015 de sua autoria. Assunto. Requerer da Secretaria de Saúde informações
sobre o nome do Agente de Saúde que foi contratado para atender os moradores da Estrada do
Inajá e Atininga, caso não tenha contratado, requerer a que a mesma seja efetuada ou que um
agente já contratado possa atender as Famílias das Estradas já citadas. Apresenta indicação
009/2015 de sua autoria. Assunto. Indicar a Secretaria Municipal de Infraestrutura, serviços de
melhoramento da Estrada do Inajá com a colocação de areia. Apresenta indicação 010/2015 de
sua autoria. Assunto. Indicar a Prefeitura Municipal a criação de uma turma de 4ª Etapa (6º e 7º
ano) da Educação de jovens e adultos – EJA, na aldeia do Curara no Rio Mataurá, Município de
Manicoré. Agradece e finaliza. 2º Orador: Luzinei dos Santos Delgado cumprimenta o Sr.
presidente os colegas vereadores e todo público presente, agradece a Deus por mais um dia
poder exercer seu trabalho, fala sobre a questão do Memorando enviado pela Secretaria que
foi retornado pela 1ª Comissão, que verificamos e não vimos nenhum erro que fosse grave e
retornamos a Secretaria. Fala a respeito da Comissão especial que tratou da nomenclatura das
ruas, diz que gostaria que esse trabalho fosse bem divulgado, pois tem muitas pessoas que não
sabem desse trabalho. Em aparte Ver. Roberval fala que seria de fundamental importância a
divulgação desse trabalho e a forma como vamos fazer é mandar reproduzir o mapa e
encaminhar esses mapas para todas as instituições públicas e privadas, como o próprio IBGE
que foi um grande contribuinte nesse processo para que eles também tenham essa informação,
diz que a melhor divulgação seria expor os mapas para que possam já se adequar. Diz que
muitas pessoas não sabem que os nomes das ruas mudaram e nome de ruas que não tinham e
agora já tem. Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento. Em aparte Ver. Kdé
fala que temos que fazer é com que o executivo faça as identificações das ruas, pois é o dever
do executivo fazer, fala que a população talvez 1% tenha o conhecimento dessa Lei, pois não foi
divulgado. Orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento. Diz que grande maioria
da população hoje já esta conectado com a internet, diz que esse seria um meio de divulgar
esse trabalho. Diz que se fizermos a divulgação em massa, através do nosso site, acredita que
grande parte dessa população estaria sendo informado a respeito da Lei. Diz que com isso parte
da população vai ficar mais informadas. Em aparte Ver. Sabá diz que esse assunto é muito
importante, fala que precisa dessa divulgação, diz que o Ver. Kdé tem razão quando fala que
temos que fazer com que o Prefeito faça as identificações das ruas, fala que fizemos um mapa
que ficou aqui na Câmara e passou para o Ver. Roberval com papel fotográfico que não ficou
bom, mas foi o que deu pra fazer, diz que foi enviado para a Prefeitura um mapa pequeno que
não da para identifica todas as ruas. Diz que se responsabilizou em fazer pelo menos três
mapas maior para enviar a prefeitura e ao Bolsa Família. Orador agradece o aparte e incorpora
seu pronunciamento, fala que no primeiro trabalho que foi feito tinha alguns erros que a
Comissão concertou, diz que esse trabalho não seria concluído se não tivesse a ajuda da
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Comissão. Diz que há necessidade de fazer um novo trabalho nos Distritos e estradas vicinais do
Município. Se coloca a disposição para ir nos Distritos e fazer o trabalho de nomenclatura das
ruas do Distrito. Espera que ainda este ano possamos fazer esse trabalho. Apresenta
requerimento 001/2015 de sua autoria. Assunto. Requerer da Mesa Diretora desta Casa, o
envio de Moção de pesar aos familiares enlutados do Sr. Anísio Araujo, falecido no dia 28 de
Abril, na cidade de Manaus. E passa a faze suas justificativas. Agradece e finaliza. Matérias a
serem votadas no Grande Expediente: Requerimento 006/2015 de autoria do Ver. Sabá;
Indicação 004/2015 de autoria do Ver. Luzinei; indicação 009/2015 e 010/2015 de Ver. Sabá.
Ordem do Dia. Não houve. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Não houve. Não havendo mais nada a
tratar, o Sr. Presidente da Mesa Diretora da Câmara, deu por encerrada a presente Sessão e
convidou os senhores vereadores para a próxima Sessão Ordinária no horário regimental. Eu
Helton Rodrigues Paes, Secretário da Mesa Diretora lavrei a presente Ata. Sala das Sessões da
Câmara Municipal de Manicoré, Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares Duarte, em 04 de Maio de
2015.
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