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ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Ao 01(primeiro) dia do mês de junho de 2015 (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. 1º Secretário: Helton Rodrigues Paes fez a chamada dos Senhores
Vereadores, estando presente até o momento o Vereador: Luzinei dos Santos Delgado.
Ás 08:15 foi feita a 2ª chamada dos Senhores vereadores, o Sr. Presidente: Roberval
Edgar Medeiros Neves, 1º Vice Presidente: Anderson Ferreira de Oliveira, 1º
Secretário: Helton Rodrigues Paes, 2º Secretário: Denilto Silva dos Santos e demais
Vereadores: Emir Pedraça de França, Eldamiro das Neves Gomes, Nara Nídia Bentes
da Silva, Luzinei dos Santos Delgado, Zulândio Evaristo da Cunha Galdino, Manuel
Sebastião Pimentel de Medeiros, Mario Ruy Lacerda de Freitas Júnior e Markson
Machado Barbosa. Com suas faltas justificadas: Michel Dave Pinto Breves. A seguir
o senhor presidente, invocando o nome de Deus registra o número legal e de acordo
com o que dispõe 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 29ª e 30ª Sessão Ordinária, que foi aprovada sem restrições. Expediente:
recebidos e expedidos. Recebidos: convite do Conselho Municipal dos Direito da
Criança e do Adolescente (CMDCA); Comunicado nº 014/2015 da Eletrobrás;
Comunicado nº 172/2015 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação;
Convite da Secretaria de Meio Ambiente; Of. Nº 010/2015 da Secretaria de Meio
Ambiente; Of. Nº 043/2015 – NESMANI/ UEA; Of. Nº 048/2015/VTH; Of. Nº 1.126/2015
– SEPLENO. Expedidos: Of. Cir. nº 052/2015 GP; Of. Cir. nº 054/2015 GP; Of. nº 257,
258, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268 e 269/2015 GP. Pauta da Ordem do Dia:
Não houve. Grande Expediente: foram inscritos para o grande expediente os
vereadores: Denilto silva dos Santos, Anderson ferreira de Oliveira, Mario Ruy Lacerda
de Freitas Júnior, Emir Pedraça de França, Eldamiro das Neves Gomes, Manuel
Sebastião Pimentel de Medeiros e Roberval Edgar Medeiros Neves. Uso da Palavra. 1º
Orador: Ver. Denilto silva dos Santos cumprimenta o Sr. presidente os colegas
vereadores e todo o público presente, faz um comentário sobre a manifestação que
aconteceu em nosso Município sobre a questão da energia, diz que a população deve
ir as ruas e fazer uma manifestação de forma pacifica para contribuir com a solução
dos problemas em nosso Município, diz que estava junto o Ver. Roberval para dar
apoio à manifestação pacifica, diz que quem estava ali, buscavam o bem de Manicoré.
Diz que é contrario ao vandalismo, parabeniza as pessoas que tiveram na frente
cobrando seus direitos. Diz que a manifestação deveria ocorrer no momento que o
Ministro da Saúde estava presente neste Município, pois assim seria matéria na mídia
e rapidamente se resolveria o problema de Manicoré, mas espera que seja resolvido
esse problema, agradece e finaliza. 2º Orador: Ver. Anderson Ferreira de Oliveira
cumprimenta o Sr. presidente os colegas vereadores e todo o público presente,
agradece a Deus pela oportunidade de estar fazendo seu trabalho, justifica suas faltas
nas sessões anteriores, pois estava defendendo o Município de Manicoré, fala que
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esteve em reunião juntamente com alguns vereadores de Apuí, Novo Aripuanã,
Prefeito de Apuí, Produtores de Santo Antônio de Matupi, a reunião ocorreu em
Manaus e em Brasília com o Presidente do ICM-BIO, na ocasião se discutiu a criação
da reserva que atinge o Município de Manicoré, diz que da forma que estava sendo
criada prejudica os produtores de Santo Antônio de Matupi. Diz nessa articulação
contamos com apoio do Deputado Estadual David Almeida e Deputado Federal Marcos
Rota; apoio dos Senadores: Omar Azziz, Vanessa Gaziotin e Sandra Braga. Diz que
que encaminhou suas reivindicações ao Ministro Eduardo Braga, que é um grande
aliado, a Ministra Kátia Breu da Agricultura e Pecuária, ao Ministro Aluízo Mercadante e
a Ministra de Meio Ambiente Izabela Teixeira. Diz que no acordo entre esses Ministros
e o Governador do Estado, foi adiado o processo de criação para que tenha uma nova
discussão sobre a delimitação das áreas. Diz vai ser discutido novamente para adiar a
criação da unidade de conservação. Considera uma vitória para Manicoré, (Santo
Antonio de Matupi) e Apuí, pois muitos produtores estavam desesperados, pois querem
vender suas produções para ir embora do Município. Apresenta indicação nº 010/2015
de sua autoria, assunto: indicar requerer da prefeitura municipal um caminhão coletor
de lixo, e passa a fazer suas justificativas. Apresenta indicação nº 006/2015 de sua
autoria, assunto: indicação ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que envie ao
Distrito de Santo Antônio do Matupi – Município de Manicoré, o Maquinário que
recebeu do PAC – Programa de Aceleração de Crescimento, para que possamos
efetuar o serviço de recuperação das estradas vicinais e limpeza Urbana daquele
Distrito, e passa a fazer suas justificativas. Agradece e finaliza. 3º Orador: Ver. Mario
Ruy Lacerda de Freitas Júnior, cumprimenta o Sr. presidente os colegas vereadores e
todo público presente, agradece a Deus por mais uma oportunidade de poder exercer
seu trabalho, fala que esteve em Manaus na ultima semana e fez algumas ações. Diz
que esteve presente com o Ver. Burrim na audiência públicas sobre as reservas que
estão querendo criar no sul do Amazonas esteve também outros compromissos na
Assembleia Legislativa do Estado. Diz que esteve em duas reuniões com os diretores e
Presidente da Amazonas Energia, Sr. Antônio Carlos Farias de Paiva, na reunião
relatou os problemas que esta ocorrendo no Município de Manicoré, relatou também
sobre a falta de informação a população que consome energia, relatou ainda os
problemas das pessoas que foram beneficiadas com o Programa Luz Para Todos e
não recebe energia. Diz que precisamos cobrar para ter um serviço de qualidade
oferecido a população e buscar informações, diz que tem pessoas que insiste em dizer
a população que os Vereadores nada fazem para resolver o problema. Diz que
estamos sim fazendo nossa parte. Apresenta Requerimento nº 012/2015 de sua
autoria, assunto: requer a sua Excelência com base no art. 100, parágrafo 3º, do
Regimento Interno, que seja ouvido o douto plenário deste Poder Legislativo Municipal
que a presente propositura seja encaminhada através de Requerimento a Eletrobrás
Amazonas Energia, para que esta realize uma auditoria na Usina Termelétrica de
Manicoré, envolvendo sua unidade administrativa e a estrutura terceirizada e que
possa apresentar o resultado desta no plenário deste Poder Legislativo. Sendo os
questionamentos principais: 01. Motivos que ocasionaram a interrupção de energia nas
ultimas semanas; 02. Quantas horas de uso possui cada unidade geradora de energia;
03. Qual o valor dos contratos com as Empresas terceirizadas para o funcionamento de
energia; 04. Qual a multa estimulada a terceirizada em caso de falta de fornecimento
de energia; 05. Por que não houve veiculação de informação sobre o problema de
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energia; 06. Outros temas em fim, e passa a fazer suas justificativas. Diz que o que
precisamos entender e pressionar para que em Manicoré, haja sobra de energia. Diz
que relatou na tribuna há meses anteriores que moveria uma ação contra a obra da
orla de Manicoré, obra no valor R$ 8.799.292,92, pois a mesma tinha previsão de sua
conclusão para o dia 03 de Setembro de 2014, e sabemos que não aconteceu nada.
Diz que pediu ao Ministério público que obrigue o reinicio da obra, pois Manicoré
precisa da obra. Diz que não podemos mais silenciar contra isso, desde já pede apoio
a sua propositura, agradece e finaliza. 4º Orador: Ver. Emir Pedraça de França
cumprimenta o Sr. presidente os colegas vereadores e todo publico presente,
parabeniza os 59 alunos que concluíram o curso de acuaviario da Capitania dos
Portos, diz que essas 59 pessoas iram salvar vidas em nosso Município. Fala sobre a
questão da energia, pois a população esta cobrando dos vereadores e até mesmo
denegrindo imagens dos vereadores, pede ao Sr. Presidente que seja criado uma
Comissão para irmos até Manaus com Secretario e Prefeito fazer uma força política
para que o nosso Município seja atendido, pois a tendência é piorar, devido que dos 8
geradores que tem no parque apenas 3 estão funcionando. Diz que o Gerente deve
passar as informações correta para a população, pois os prejuízos são enormes. Diz
que enquanto Manicoré não receber energia de Rondônia vamos sempre passar por
situações como essa, pois as maquinas estão sujeitas a quebrar, parabeniza o Ver.
Anderson pela sua atitude de estar junto a essa comitiva política para que possa
impedir a criação de reserva, pois muitas pessoas serão prejudicadas com essa a
criação, sita como exemplo o Estado de Roraima que quando foi criada a reserva
indígena, os produtores perderam todos os seus ganhos. Em aparte Ver. Anderson
fala que também é produtor e conhece a necessidade de defender a classe do
produtor, fala que o Governador questionou se o Município (Poder Executivo e
Legislativo) é a favor ou não da criação dessa reserva. Diz que um documento
fundamental foi um requerimento que apresentou, onde consta a assinatura dos
vereadores, diz ainda que o documento foi um fator primordial para o Governador
entrar na briga e defender a nossa classe. O orador agradece o aparte e incorpora seu
pronunciamento, fala que a atitude dos vereadores é um só pensamento, pois sabemos
que o orador tem o conhecimento de toda essa região, agradece e finaliza. 5º Orador:
Ver. Eldamiro das Neves Gomes cumprimenta Sr. presidente os colegas vereadores,
funcionários desta casa e todo público presente, fala sobre a questão da energia que
todos nos somos defensores da causa e todos são consumidores, diz que somos
cobrados em relação a isso, diz que neste final de semana teve um prejuízo com a
queima de seu aparelho de TV, 05 lâmpada. Diz que foi até o Escritório da Amazonas
Energia requisitar que fizessem uma vistoria em sua casa por que não sabe o por que
do alto consumo de energia embora toda a economia que tem feito, parabeniza a
população de Manicoré pela UBS fluvial recebido na sexta feira, a segunda do país. Diz
que a cerimonia contou com a presença do Governador do Estado e do Ministro da
Saúde, fala que em seu ponto de vista a UBS se bem administrada ajudará muito os
ribeirinhos. Diz que será repassado pelo Ministério da Saúde R$ 90.000,00 mês para a
manutenção e funcionamento da UBS Fluvial. Apresenta Indicação nº 004/2015 de sua
autoria, assunto: indicar ao Prefeito, um novo Grupo Gerador de energia para a
Comunidade de Conceição do Uruá e passa a fazer suas justificativas. Justifica sua
falta da semana passada que foi para Manaus para tratar de um assunto, solicitar uma
nova viatura para Manicoré, pois a viatura que estava na Policia Civil era alugada.
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Agradece e finaliza. 6º Orador: Ver. Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros
cumprimenta Sr. presidente os colegas vereadores e todo público presente, agradece a
Deus por mais uma oportunidade de poder exercer sua função; fala da questão de
energia em nossa cidade de Manicoré; diz que muitas vezes não sabemos a
necessidade que passa as pessoas da zona rural, pois a maioria das comunidades só
tem no máximo 4:00 horas de energia por dia; diz que estamos aqui para defender que
tenha energia 24 horas; diz que a extensão do Programa Luz Para Todos chegou até
Cachoeirinha na parte de baixo e praticamente até Capanãzinho; se pergunta quem é o
culpado de chegar até essa situação? Será que é o vereador? Diz que temos que
observa que tem muitos problemas que o vereador tenta resolver e não consegue.
Apresenta Indicação nº 021/2015 de sua autoria, assunto: indicar a Prefeitura Municipal
Construção de Rede Elétrica e Casa de Força na Comunidade do Poção, no Lago do
Matupiri, e passa a fazer suas justificativas. Diz que vivemos em um país democrático,
mas observa que não ver nas autoridades essa democracia; fala sobre a criação de
reservas, pois no Governo do Senador Eduardo Braga, muitas foram criadas sem
audiências públicas para a criação das mesmas; diz que é importante a participação da
população; diz que precisamos ficar em alerta para isso; diz que é a favor que as
coisas seja feitas com a participação da população; diz que precisa ser feita essas
audiências. Em aparte Ver. Anderson fala que no Distrito do Matupi, Manicoré, Apuí e
Novo Aripuanã, não somos tão rigorosos para dizer que somos contra a reserva, mas
sim a forma que esta sendo criada, diz que esta sendo efetuada uma área de 4 milhões
de há, estamos querendo apenas 1milhão de ha, onde vamos usar nossos interesses,
economia onde gera riqueza para Manicoré. O orador agradece o aparte e incorpora
seu pronunciamento, diz que pensa da mesma forma, que da maneira que esta sendo
criada que não esta correta. Em aparte Ver. Luzinei diz que a criação de reservas é
um assunto muito polêmico, diz que já se colocou contra a criação de reservas
justamente devido à forma que estava sendo criada, diz que hoje tem uma visão
diferenciada em relação a criação de reservas, diz que temos que ver aquilo que
queremos; se queremos preservar a região do alto rio Manicoré que e a região de
cachoeiras; fala que a preservação das cachoeiras é de fundamental importância tanto
para a população que vive a margem do rio Manicoré quanto para a preservação da
água, vimos a dificuldade que estamos passando hoje com a questão de energia que a
falta de energia nos causa a falta de água; diz que a água que consumimos não é de
qualidade; diz que temos que pensar na preservação do alto rio Manicoré; fala que
temos que observar esses pontos; diz que não é contra, mas a favor da discussão para
saber o que realmente queremos preservar e que seja para o bem de todos. Orador
agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento diz que respeita o posicionamento
do orador e é dessa forma que vamos construir um Brasil melhor se todo tiver a
capacidade de discutir, para ver o que é bom para o nosso Estado e todo Brasil; fala
sobre a energia do Município de Manicoré, diz que não somos culpados por isso, pois
já fizemos audiências públicas com os representantes da Amazonas energia em
Manaus, acredita que como políticos fizeram o que deveríamos fazer; diz que a
manifestação que temos que fazer é para que essa energia de Porto Velho chegue
aqui, pois se for apenas o motor de luz vai quebrar de novo; diz que precisamos ter
consciência e cobrar de quem vai resolver; diz que não adiante de forma nenhuma
querer jogar pedra em alguém diz que a manifestação tem que ser pacifica. Em aparte
Ver. Junhão fala que sobre o questionamento feito pelo orador sobre quem é o
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Ministro de Minas Energia que é o Eduardo Braga, diz que temos em Manicoré um
problema de energia que já vem de décadas é lógico que quem tem que resolver é
quem está atuando, mas precisamos conceder um tempo para ele tomar todas as
iniciativas; diz que conversou com a diretoria da Eletrobrás lhe informaram que essa
nova diretoria esta tomando pé de tudo que esta acontecendo em nosso Estado; diz
que não sabe se há problema de orçamento ou logísticas, mas agente quer uma ação
imediata, diz que compreende o que todos comerciantes e todos que protestam, só não
aceita essa forma agressiva de se manifestar; diz que o Brasil deu lições bonitas das
manifestações pacificas e muitas conquistas têm sido feitas; sobre a questão da
hidrelétrica que ainda não foi previsto chegar até aqui, que não foi anunciado pelo
Ministro que chegaria a Manicoré; diz que se pronunciou sobre a questão e o vereador
Roberval também, diz que foi falado por ele acredita que resolvendo esse problema da
BR 174 que liga até o ramal espera que essa energia chegue aqui. Orador agradece o
aparte e incorpora seu pronunciamento; diz que não vamos achar o culpado, mas o
responsável para resolver esse problema que já vem de muitos anos atrás, por esse
motivo temos que apelar para o Ministro Eduardo Braga e para a Presidenta Dilma que
já vai para 5º anos de Governo, para resolver o nosso problema, fala que o vereador
não é o culpado dessa situação, agradece e finaliza. Neste momento o Sr. Presidente
convida o Sr. 1º vice presidente: Anderson Ferreira de Oliveira para assumir a direção
dos trabalhos e pede a palavra. 7º Orador: Ver. Roberval Edgar Medeiros Neves
cumprimenta o Sr. presidente que ora dirige os trabalhos, os colegas vereadores e todo
o público presente, agradece a Deus por mais uma oportunidade de poder exercer seu
trabalho, fala que como representante do povo participou da manifestação na frente da
Amazonas energia a convite de algumas pessoas; diz ser contra a manifestação onde
haja violência de patrimônio público; como gestor de uma instituição da Câmara
Municipal tem mais que orientar e incentiva que as pessoas se manifestem
pacificamente; diz que ficou revoltado com um cidadão que denegria a imagem da
Câmara, onde o mesmo dizia que os vereadores nada faziam para resolver o
problema; disse ao mesmo que se informe melhor, vindo mais vezes ao Poder
Legislativo para participar assistir as sessões ou pelo menos ver os documentos que
temos encaminhado; diz que pediu a Drª Franciele que elaborasse documentação para
entrar com uma ação civil pública contra a Empresa Amazonas Energia e a Empresa
Vivo; diz que a culpa do que está acontecendo não é do atual Ministro de Minas
Energia, pois são problemas de décadas; diz que o Sr. Jair Souto esta chegando aqui
na cidade de Manicoré de ordem do Exmo. Sr. Ministro para verificar a real situação da
energia em Manicoré e tomar toda as providências de forma urgente; diz que informou
ao Sr. Jair sobre a audiência pública aprovada pelo plenário, ainda não foi marcada
data, cujo mesmo sugeriu que já fizéssemos essa audiência pública na quarta feira,
pois o mesmo queria participar. Em aparte Ver. Sabá parabeniza o orador pelo seu
pronunciamento, diz que temos que cobrar de quem é responsável para resolver, diz
que não quer dizer que o Eduardo é culpado, mas ele é responsável para resolver o
problema; diz que temos que pressionar dessa forma, por que mesmo fazendo as
audiências públicas deu uma melhorada, mas não resolveu o problema, espera que
com a vinda do Jair Souto possa melhorar a situação, e temos que ver se esses
geradores que estão vindos se são novos. Orador agradece o aparte e incorpora seu
pronunciamento, diz que pela informação que teve não é novo, diz que mesmo tendo
quatro ou oito geradores ainda não devemos ficar satisfeitos por que são geradores
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antigos (velhos), que a qualquer momento pode quebrar novamente. Em aparte Ver.
Kdé diz que como o orador recebeu o telefonema que o Sr. Jair Souto está vindo,
sugere que façamos a audiência na quarta feira. Orador agradece o aparte e incorpora
seu pronunciamento, fala sobre a questão de reserva diz que sempre defendeu a
questão da reserva aqui em nossa região, diz que exige o respeito pela cultura de cada
povo, diz que não adianta querermos inserir uma cultura diferente que não vai adiantar;
diz que a cultura do Matupi é diferente do Rio Manicoré; diz que respeita a cultura do
Matupi e por isso assinou aquele documento contrario a criação da reserva, por que vai
atrapalhar realmente o andamento da economia local, diz que é a favor e vai continuar
sendo a favor da reserva, no modelo RDS, diz que é duas culturas diferentes, a cultura
do Matupi é gado, madeira, produção em grande escala; diz que Manicoré já se tornou
o terceiro maior produtor de gado leiteiro por causa do Matupi, onde já tem uma
industria que já esta produzindo leite; diz que não podemos atrapalhar esse
crescimento, agradece e finaliza. Matérias a serem votadas no Grande Expediente:
Indicação nº004/2015 de autoria do Ver. Miro Gomes; Indicação nº 006/2015 e nº
010/2015 de autoria do Ver. Anderson; Indicação nº 021/2015 de autoria do Ver. Sabá
Medeiros; Requerimento nº 012/2015 de autoria do Ver. Junhão. Ordem do Dia. Não
houve. Considerações Finais: foram inscritos os vereados: Anderson, Markson, Sabá
e Junhão: 1º Orador: Anderson justifica a ausência do vereador Michel que esta com
problema de saúde que teve que fazer uma cirurgia no pé e por isso está ausente na
sessão; apresentar o Sr. Paulo Mazei representante do Sistema Brasileiro de Televisão
e Empresário no ramo de telecomunicações e está no Matupi instalando o SBT e que
eventualmente estará aqui fazendo a cobertura das nossas sessões para apresentar no
Distrito de 180, como é o trabalho dos Vereadores e levar nossas reivindicações; fala
sobre a UC que esta sendo proposta, ela sobrepõe uma área que esta sendo estudada,
para uma criação de usina hidrelétrica, diz que com a criação dessas hidrelétricas
poderia ser a solução do problema para Manicoré; diz que esta sendo estudada essa
questão, fala que com a questão dessas reservas se juntou os dois lados políticos, diz
que tanto um lado quanto o outro tem defendido nossa causa, agradece e finaliza. 2º
Markson cumprimenta o Sr. Presidente o colegas vereadores e todo o público
presente, fala que sobre a questão da energia e diz que sua opinião é que não se deve
procurar culpado neste momento e sim acreditar que agora temos um Senador que é
do nosso Estado e ocupa a pasta do Ministério de Minas energia e que realmente
pode resolver esse problema de energia, acredita que Senador Eduardo Braga ora
Ministro que da parte de Minas energia possa resolver esse problema, diz que não quer
se decepcionar como ocorreu com Alfredo que quando ele assumiu o Ministério de
transporte se dizia que a 319 saia e infelizmente não conseguiu realizar aquele sonho
espera na pessoa do Eduardo Braga ele possa resolver a nossa questão energética em
nosso Município, fala sobre a questão da reserva que também participou da audiência
juntamente com o Ver. Burrim que onde vimos que muitos Deputados não tinham nem
conhecimento sobre essa questão, diz que é contra essa questão de reserva da
maneira que esta sendo criada, diz que é favorável a criação de reserva com uma
ampla discussão com os interessados, agradece e finaliza. 3º Sabá Medeiros saúda a
todos, fala que não é contrario a manifestação pacifica com cartaz, carro de som,
falando sobre suas insatisfações; diz que não é a favor de manifestação para quebrar
as coisas; diz que no seu ponto de vista o Vereador não deve ser atingido dessa forma
nesse momento; diz que isso é falta de respeito com o vereador que defende a
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população; em relação ao carro do lixo que o Ver. Burrim solicita, diz que o Vereador
tem razão quando pede para o 180, pois sabemos que o 180 hoje é uma cidade; diz
que já sofremos muito com essa situação; diz que o único carro de lixo que tinhamos
em Manicoré foi adquirido pelo Pai do Ver. Miro Gomes; diz que conforme informações
que teve vamos receber mais um carro de lixo; acredita que seja o momento de
solicitar para o 180; fala sobre a questão da audiência que vamos ter com Jair Souto
para que possamos resolver essa situação, para que possamos mostrar o descaso que
o Governo vem tendo com essa situação; fala que temos que ficar unidos pela
população de Manicoré, desde já se coloca a disposição para o dia da audiência. 4º
Junhão fala sobre o convite que recebeu que vai ser realizado aqui no auditório da
Câmara no dia 02 e 03 de junho as 19:00; diz que é importante compreender esses
temas de logísticas do nosso Município por que precisamos discutir algumas coisas até
a estrutura portuária tem certeza que será tocada; diz que logística não é só transporte
e gostaria de participar e seria importante que todos vereadores participassem; diz que
apresentou algumas proposituras direcionadas a Secretaria de Infra Estrutura e que
não teve resposta; diz que em uma que tratava da limpeza da Cemitério antes dos dias
das Mães que não responderam, mas teve resposta que fizeram a limpeza; fala que
temos dois lados na Câmara que acontece divergências de posicionamentos; diz que
se observarmos bem o discurso do Governo é colocar que o Eduardo Braga seja
responsável em resolver essa situação; diz que quando falam da situação do lixo já
jogam a situação para traz, que só tinha um carro de lixo, mas esquecem da
responsabilidade que tem o Governo de resolver o problema do lixo do Matupi; diz que
temos que observa esses discursos que acaba virando um discurso político; fala que
compreende que a responsabilidade do Eduardo Braga é resolver o problema da
energia que estamos tendo atualmente, mas as causa já vem de décadas, mas
também responsabiliza o Governo Municipal de resolver o problema do lixo do Matupi e
não jogar a questão para traz; diz que não é gestor anterior que vai resolver o
problema. Ver. Roberval fala sobre a questão do curso que houve de aquaviários
ministrado pelos oficias da Marinha do Brasil Agência Fluvial de Humaitá comandado
pelo agente Fluvial de Humaitá Capitão Marcelo Barretos Rosas, 1º Sargento França,
2º Sargento Afonso, Caldeira, Amorim, Marcelo e Marinheiro Vagner; diz que foi um
corso excelente e foi destinado para as pessoas que dirige voadeiras, rabetas, diz que
já foi feita a solicitação de mais cursos, diz que iremos publicar a data para à matricula
dos alunos que iram fazer esse curso, diz que parte das vagas será destinadas para os
servidores da Câmara e a outra para a comunidade, agradece a colaboração de todos
os vereadores,e de todos os servidores da Câmara,a Marinha do Brasil Agência
Humaitá na pessoas do Capitão Barreto, agradece o Banco do Brasil na pessoa do
Guaraci, Comercial rebelo, Professor Rosival. Não havendo mais nada a tratar, o
senhor 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 01 de Junho de 2015.
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