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Ata da SESSÃO ORDINÁRIA da Câmara Municipal de
Manacapuru, Estado do Amazonas, Terceiro Período
Legislativo da Décima Sétima Legislatura, realizada no dia
quatro de abril de dois mil e dezoito.
Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (04/04/2018), precisamente às oito horas e trinta
minutos, reuniu-se em Sessão Ordinária a Câmara Municipal de Manacapuru, no plenário Cristóvão Nunes Mendes,
Palácio Edmilton Maddy, em sua sede própria, na Av. Eduardo Ribeiro, nº 1161 – centro, Manacapuru, Estado do
Amazonas, presidida pelo vereador Pedro Henrique, secretariado pela vereadora Lindynês Leite. PRESENTES, os
Vereadores: (01) Alex Bezerra; (02) Francisca Coroca; (06) Zé Luís; (07) João Luiz; (08) Lindynês Leite; (09)
Tchuco Benício; (10) Natan Nogueira; (11) Paulo da Silva Teixeira; (12) Sérgio Ferreira; (13) Pedro Henrique; (14)
Robson Nogueira; (15) Valciléia. AUSENTES: (03) Francisco Coelho da Silva; (04) Sassá Jefferson; (05) Junior de
Paula. O vereador Dr. Leonardo de Souza Guimarães encontra-se de Licença para desempenhar Cargo Público em
Comissão de Secretário Municipal de Governo (Decreto Nº 956 de 22 de janeiro de 2018). Havendo quórum
regimental e invocando a proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a reunião. Ato seguinte a secretária, fez a
leitura do texto da Bíblia Sagrada Romanos 2, 1-3 (Decreto Legislativo nº 003/1994). O Presidente, vereador
Francisco Coelho, pôs em votação a Ata da Sessão Ordinária dos dias 26 e 27/04/2018, aprovadas por
unanimidade, sem alteração. Dando seguimento, o Presidente em Exercício, vereador Pedro Henrique passou os
trabalhos para leitura dos EXPEDIENTES RECEBIDOS: Convite da UEA; Solicitaram cópias os vereadores: Alex
Bezerra, Robson Nogueira. Vereador Alex Bezerra: “Apenas para solicitar cópias do áudio da sessão realizada no dia
de ontem e adiantando a sessão do dia de hoje”. Vereador Robson Nogueira: “Solicito cópias das atas aprovadas e
dos áudios correspondentes”. EXPEDIENTES EXPEDIDOS: Projeto de Lei Municipal Nº. 030/2018, autoria do
Vereador TCHUCO BENÍCIO, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais em
disponibilizarem nas suas caixas registradoras visor de preços acessíveis ao campo de visão dos consumidores”.
Projeto de Lei Municipal Nº. 031/2018, autoria do Vereador TCHUCO BENÍCIO, que “Dispõe sobre o procedimento
a ser adotado pelas casas noturnas, bares e congêneres, no atendimento aqueles que estejam portando legalmente arma
de fogo, para que assinem um Termo de Identificação e Responsabilidade por posse de arma de fogo e impedindo que
consuma bebidas alcoólicas e dá outras providências”. Requerimentos Nºs 413, 414, 415 e 416/2018, autoria do
Vereador JOÃO LUIZ, solicitando: construção de uma canelta no cruzamento das Ruas Regina Fernandes com a Rua
Almirante Tamandaré - Aparecida. Iluminação pública, infraestrutura e limpeza pública para todo loteamento Dona
Eli. Serviços de infraestrutura e limpeza pública no Conjunto Eduardo Braga II. Tapa buraco e iluminação pública no
cruzamento da Rua Coronel Salgado com a Av. Padre Rafael - São Francisco. Requerimento Nº 417/2018, autoria do
Vereador TCHUCO BENÍCIO, solicitando limpeza de bueiro da Rua Regina Fernandes - Aparecida. Requerimentos
Nºs 420, 421 e 422/2018, autoria do Vereador NATAN NOGUEIRA, solicitando: recuperação da faixa de pedestre
localizada na Boulevard Pedro Rattes, próximo a Caixa Econômica - Centro. Construção de um ponto de parada de
ônibus com abrigo na Comunidade Santa Ana do Perpétuo Socorro, em frente a fazenda Exata. Contratação de um
técnico de enfermagem para integrar a equipe de saúde que atende a Vila do Campinas. Requerimentos Nºs 423 e
424/2018, autoria do Vereador ALEX BEZERRA, solicitando: as seguintes informações: 1. quantos veículos (de
todas as marcas e modelo, inclusive máquinas e utilitários), estão alugados para a prefeitura de Manacapuru? 2. quais
são as pessoas e suas respectivas funções, que dirigem os citados veículos? relaciona-los. 3. Enviar relação onde
constem todos os valores pagos por locação, bem como placa, modelo e tipo do veículo. 4. Enviar relação onde
constem os locais (secretaria, departamento), que estão sendo utilizados os veículos alugados. 5. Existem carros
alugados que possuem adesivos, brasões e escritos que identificam como carros à serviço da municipalidade? se sim,
quais carros? enviar marca, modelo, ano e número da placa. cópias na integra do contrato celebrado entre a Prefeitura
de Manacapuru e a Empresa JSB Gomes Eireli Ltda, para prestação de serviço de manutenção de ar condicionados no
valor global r$ 1.015.080,00 (hum milhão, quinhentos mil e oitenta reais). Requerimentos Nºs 426 e 427/2018,
autoria do Vereador SÉRGIO FERREIRA, solicitando: limpeza de bueiro para a Rua João de Deus com a Trav.
Guimarães, bairros São José com Liberdade. Capina e retirada de entulhos, meio fio e calçadas para a Rua Maria
Bezerra - Terra Preta. Requerimento Nº 428/2018, autoria do Vereador JOSÉ LUÍS, solicitando construção de uma
Academia ao Ar Livre para a Vila de Bela Vista. Requerimentos Nºs 429 e 430/2018, autoria da Vereadora
LINDYNÊS LEITE, solicitando: um mural informativo com todas as ações e informações necessárias desde horários
e rotas dos ônibus e outras, onde todos possam ter acesso de forma direta e transparente. Serviço de podagem nas
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árvores da Rua Policarpo de Souza esquina com a Av. Eduardo Ribeiro - Centro. Indicação Nº 106/2018, autoria do
Vereador TCHUCO BENÍCIO, sugerindo uma lancha para a Comunidade do Piranha. Indicações Nºs 107, 108, 109 e
110/2018, autoria do Vereador NATAN NOGUEIRA, sugerindo: expansão de internet para todos na Vila Sião,
Campinas do Norte. Expansão de internet para todos na Vila do Campinas do Norte. Expansão de internet para todos
na Comunidade do Arapapá. Recuperação da Estrada do Ramal do Campinas do Norte. Indicação Nº 111/2018,
autoria do Vereador ALEX BEZERRA, sugerindo ligação de energia elétrica e posteamento em 10 residências que
não dispõem dos serviços da Eletrobrás Amazonas Energia na Comunidade Vale do Amanhecer na Estrada do
Extramar no bairro Novo Manacá. Seguinte, dando continuidade o Presidente em Exercício, vereador Pedro
Henrique, passou os trabalhos para o PEQUENO EXPEDIENTE: Primeiro orador, vereador NATAN
NOGUEIRA: “Trazemos as indicações de nossa autoria que pede a expansão da internet para todos nas Vilas do
campina, Arapapá e recuperação da estrada do ramal do Campinas do Norte. São três indicações que nós jugamos de
suma importância e que vem do seio da população. Estivemos no Campinas e o clamor da comunidade que pedia
naquele momento do deputado federal a sua intervenção vereadora Lindynês, a recuperação daquele importante ramal
que serve de escoamento para os produtores daquela região. Eu gostaria que pudesse ter além das nossas indicações
os requerimentos de nossa autoria que pudesse merecer o voto favorável dos senhores vereadores, que solicita ser
reativado a faixa de pedestres na frente da Caixa Econômica, peço o voto favorável para nossas proposituras, muito
obrigado”. Segundo orador, vereador JOÃO LUIZ: “Solicito a construção de canaletas, nas ruas Regina Fernandes
com rua Tamandaré, iluminação pública, infraestrutura, limpeza pública para todo o loteamento Dona Eli, é um
grande problema que temos nessa questão dos loteamentos em Manacapuru e temos que tomar providências no que
diz sentido a lei que já existe para que todas essas pessoas que venham fazer loteamento entreguem com estruturas
necessárias para o povo. Também solicitando o serviço de infraestrutura e limpeza pública no Conjunto Eduardo
Braga dois, bem como tapa-buraco e iluminação pública no cruzamento da rua Coronel Salgado com Avenida Padre
Rafael. São as demandas do povo no qual saímos no dia a dia após nossos serviços aqui na câmara, para que assim
possamos está atendendo a nossa população, muito obrigado”. Dando continuidade o Presidente em Exercício,
vereador Pedro Henrique, passou os trabalhos para o GRANDE EXPEDIENTE: Primeiro orador, vereador
ROBSON NOGUEIRA: “Somos representantes legítimos do povo de Manacapuru e estamos trazendo a demanda
que nos é solicitada. Por exemplo, a secretaria de assistência social está a caminho de três mês com falta de
pagamento de seus servidores. Prefeito de Manacapuru tem que vir conversar com os funcionários, para dizer o que
está acontecendo o que nós vemos é muita propagando dizendo que os salários estão em dia. E a gente está vendo que
não está em dia, está indo para três meses o pagamento dos servidores da assistência social e não tem explicação. O
que nós queremos e estamos solicitando aqui é que o prefeito que gosta de estar sempre nos ramais, que está longe da
prefeitura, vem atender na prefeitura um dia. Tem que vir para Manacapuru e conversar com os servidores. Está a
caminho de três meses e os servidores não tem explicação. Nós estamos aqui sendo porta voz daqueles que não
podem se manifestar. O Prefeito precisa reunir com os servidores para pelo menos explicar o atraso do pagamento e
não colocar na rede social que os salários estão em dia. Também quero colocar, as pessoas que prestaram serviço
natalino, estão sem receber também. Até hoje não tem nenhuma manifestação de como vai ser o pagamento desses
servidores. Tem que ter uma explicação, nem que seja parcelado de várias vezes, mas eles precisam, são pessoas que
trabalharam, tem família e querem receber. O Hospital de Manacapuru, o ano passado foi trazido a pauta de quinze
milhões que nós teríamos de uma emenda parlamentar da bancada federal, para construção de um novo hospital. O
prefeito foi na rádio e disse se tivesse esse dinheiro que ele já tinha verificado, se tivesse ele renunciaria. Ontem a
matéria do deputado Atilas Lins ele disse que já tem tudo que ele já tinha provocado os órgãos e que o recurso existe
são quinze milhões. O governo do estado de quinze milhões ele só quer mandar oito para reforma. Nós precisamos
nos manifestar senhores vereadores, nós precisamos de um novo hospital”. Segundo orador, vereador NATAN
NOGUEIRA: “Honra-nos de sobre modo em poder usar a tribuna da Casa Legislativa, para debater as questões que
são trazidas aqui de forma até errônea trazida pela oposição, mas isso é o direito essa tribuna é para ser usada assim
mesmo e nós apesar de não concordamos com o pronunciamento do nosso vereador Robson Nogueira. Nós
contestamos aqui, mas ele tem o direito de usar a tribuna tanto quanto eu. Nós gostaríamos e o vereador sabe das
questões em que passa todos os municípios brasileiros que passa por crise. Esses programas do governo federal eles
sofrem problemas de continuidade em determinados momentos. Tem programas programa que estão atrasados e aí
tem até três meses mesmo. Agora atribuir isso ao senhor prefeito parece não ser o caminho viável. E o caminho que a
oposição tem encontrado é de fazer esse tipo de pronunciamento e até para ir para rede sociais. Questionavam o
concurso público sabendo que tem sim uma programação, sabendo que tem inclusive orientação do tribunal de conta
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e essa Casa tem contribuído positivamente para sair o concurso público. O deputado Atila Lins que tem o respeito
desse orador, mas de toda a Câmara, mas ele precisa continuar defendendo a população e levando a veracidade dos
fatos para a opinião pública. Pois eu tenho informação do SICONV que não tem essa informação que o deputado está
colocando. O discurso nessa manhã foi muito bonito dizendo do hospital novo de Manacapuru. Nós não podemos
passar mais oito anos como já passamos esperando pelos governantes para que se pronuncie e que se tenha boa
vontade de colocar à disposição do povo de Manacapuru, verdadeiramente os recursos, destinados para a construção
desse hospital. Os recursos para a reforma do hospital regional de Manacapuru é um pleito do prefeito municipal, uma
vez quando ele recorreu no início do mandato dele em Brasília viu da dificuldade e tomou conhecimento das coisas
como estavam os recursos oriundo da emenda parlamentar do deputado Atila Lins para a construção do hospital de
Manacapuru, não é o mesmo recurso que foi dito ainda a pouco aqui que o governo só está querendo mandar isso, é
falta de informação do vereador”. Vereador Sérgio Ferreira: “Para pedir a vossa excelência a nossa retirada do
plenário estou me sentido mal súbito”. Terceiro orador, vereador ALEX BEZERRA: “Tem coisa aqui que a gente
ouve nessa tribuna que é até engraçado de a gente ouvir. Parece até piada a gente vê que realmente existe um
governador que ama as pessoas que está se esforçando. Não é isso que a gente vê. A gente vê muita propaganda, mas
a gente vê o exemplo do descaso deste governo não só com os professores, mas com aquele povo que está acampado
ali no Miriti que até hoje não tem uma resposta do governador. O governador fode das suas responsabilidades para
com a população. Eu também queria voltar a falar da questão de salários atrasados e os funcionários da SEMAPS
estão realmente aí caminhando para três meses sem receber. E ouvimos aqui que os salários referentes a gestão do
prefeito Betanael, estão em dia. Porém, é importante esclarecermos que esses profissionais prestam serviço na
prefeitura através da SEMAPS. Não interessa qual é a fonte pagadora. Todos são funcionários da prefeitura. O que
não pode é chegar e dizer que estão em dia, vai caminhando por três meses de atraso. (Leu a mensagem de um
profissional que pede ajuda). Aí vem dizer que está em dia, não está. Curiosamente no dia vinte e nove de março de
dois mil e dezoito, foram contratadas dezessete pessoas. Está aqui o diário oficial, dentre essas dezessete pessoas que
foram nomeadas está aqui um Porto, da família Porto irmão do prefeito é Porto. Naturalmente isso aqui é mais um
caso de nepotismo. Precisamos pôr em prática o exercício da fiscalização que é uma prerrogativa nossa. Nós não
podemos aqui levar em consideração bandeira partidária, nós temos que presar pelo bem-estar da população, pela
correta aplicação dos recursos públicos e pela aplicação também dos princípios norteadores da administração
pública”. Quarto orador, vereador TCHUCO BENÍCIO: “Ouvindo o discurso dos nobres colegas, nós percebemos
que existe algo pessoal, com relação aos vereadores de oposição com o executivo isso é natural. O que nós não
podemos aceitar de forma nenhuma as cobranças têm que ser feitas, isso é o papel do legislador, nós somos os fiscais
do povo. Mas quando nós começamos a invadir a vida pessoal do prefeito, do outro vereador, do presidente da
Câmara ou de qualquer pessoa que foi colocado nesse cargo pelo povo, a gente percebe que se torna algo pessoal e a
gente não pode permitir isso. A gente observa que todos os dias o prefeito está na rua, visitando aqui, visitando ali,
resolvendo uma situação daqui outra dali. Construindo colocando obras que estavam paradas que ontem eu relatei
aqui nesta Casa. Colocando em andamento essas obras e não são poucas. Eu tenho certeza que já começa a ter uma
cara nova Manacapuru. Porque a gente quando passa pela cidade, não dar para fechar os olhos andando a noite pelas
ruas, não dá pra fechar os olhos com relação a iluminação que não tínhamos e hoje temos e todo aquele discurso que
eu trouxe ontem aqui. No caso dos professores e do governador, eu sou totalmente a favor dos professores. Os
professores merecem respeito, os professores que preparam o futuro do nosso país. Teria que ter uma valorização sim
muito maior. O governador não pode ir para as redes sociais e dizer que vai dar o maior aumento da história do
governo do estado, que são quatorze por cento se eu não me engano, sendo que ele vai entregar agora quatro por
cento e os dez por cento pro final do ano. Que ele não sabe nem se vai ser governador. Eu acho o que tem que ser
feito tem que ser feito agora. A valorização tem que ser feito agora. E é necessário sim que os professores batam os
pés e que eles sejam valorizados. Eu estou do lado dos professores, esta Casa está do lado dos professores,
independentemente de ser situação ou oposição”. Pela ordem: Vereador Paulo Teixeira: “Gostaria da sua autorização
para me retirar do plenário por motivos de mal súbito”. O Presidente em Exercício, vereador Pedro Henrique que:
“Vereadora Francisca Coroca está tendo neste momento um mal súbito, vossa excelência também está autorizada a
sair do plenário”. Quinto orador, vereador JOÃO LUÍZ: “Não poderia de vir aqui nesta tribuna e deixar de
parabenizar a equipe Princesa do Solimões que hoje faz a final do campeonato Amazonense, na Arena da Amazônia,
onde terei o privilégio de fazer a preliminar com associação máster de Manacapuru. Infelizmente alguns nobres
colegas vereadores se propuseram aqui da tribuna, justamente para estar denegrindo e falando mal da administração
sem o total conhecimento e total provas. Eu irei começar a falar da assistente social que o vereador Robson e Alex
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falaram aqui na tribuna, que a três meses estão atrasados. Só estão atrasados os funcionários que são contratados
através do contrato que trabalham em programas que recebem o recurso federal. Todos os funcionários públicos estão
pagos, eles estão com parcelas atrasadas de novembro e dezembro, ontem foi depositada uma parcela da proteção
social especial, que trabalha creche, acolhimento e centro pop. Falando também que a secretaria aguarda o ano fiscal
de abril para que o governo federal possa assim está depositando os pagamentos retroativos. Nós podemos estar
convidando aqui a secretária Eldilene que se dispões estar aqui conosco com provas. Voltando na questão levantada
sobre a questão do Hospital, esse é o portal onde se tem todos os convênios que é SICONV, cinquenta mil reais estão
liberados, quatorze milhões novecentos e cinquenta mil estão bloqueados, isso é recurso federal. Questão do asfalto,
tínhamos vinte e dois milhões orçado na época do Melo, recurso estava liberado para o senhor Davi Almeida fazer, o
que ele fez? Veio aqui em Manacapuru prometeu na Rádio Palmeira FM que iria asfaltar Manacapuru, que iria liberar
o recurso e esse recurso não saiu. E agora quer cobrar de um governador que a seis meses está ai no poder, tendo
deixado aí como falta do governo anterior, muitas falhas onde nossos professores solicitam assim e tenho certeza que
todos os vereadores estão lateados a eles. Quero aqui pedir desta Casa que tenhamos um pouco mais de respeito com
os vereadores, é muito ruim, já não temos a presença do público no dia a dia e quando estamos na tribuna a maioria
dos vereadores se entocam dentro dos gabinetes, isso é uma falta de respeito, muito obrigado”. Em seguida, o
Presidente em Exercício, vereador Pedro Henrique, passou aos trabalhos da ORDEM DO DIA e havendo
quórum regimental, PRESENTES, os Vereadores: (01) Alex Bezerra; (06) Zé Luís; (07) João Luiz; (08) Lindynês
Leite; (09) Tchuco Benício; (10) Natan Nogueira; (13) Pedro Henrique; (14) Robson Nogueira; (15) Valciléia.
Foram ENCAMINHADOS a comissão de justiça: Projeto de Lei Municipal Nº. 030/2018, autoria do Vereador
TCHUCO BENÍCIO, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais em disponibilizarem nas
suas caixas registradoras visor de preços acessíveis ao campo de visão dos consumidores”. Projeto de Lei Municipal
Nº. 031/2018, autoria do Vereador TCHUCO BENÍCIO, que “Dispõe sobre o procedimento a ser adotado pelas casas
noturnas, bares e congêneres, no atendimento aqueles que estejam portando legalmente arma de fogo, para que
assinem um Termo de Identificação e Responsabilidade por posse de arma de fogo e impedindo que consuma bebidas
alcoólicas e dá outras providências”. Foi APROVADO por unanimidade, única discussão e votação (globalizada),
com emenda: Projeto de Resolução Legislativa Nº 002/2018, da Mesa Diretora, “Altera a Resolução Nº 041, de 02 de
maio de 2016 e determina outras providencias”. Foram APROVADOS por unanimidade: Requerimento Nº
408/2018, autoria do Vereador ROBSON NOGUEIRA. Requerimentos Nºs 413, 414, 415 e 416/2018, autoria do
Vereador JOÃO LUIZ. Requerimento Nº 417/2018, autoria do Vereador TCHUCO BENÍCIO. Requerimentos Nºs
420, 421 e 422/2018, autoria do Vereador NATAN NOGUEIRA. Requerimentos Nºs 423 e 424/2018, autoria do
Vereador ALEX BEZERRA. Requerimento Nº 428/2018, autoria do Vereador JOSÉ LUÍS. Requerimentos Nºs 429 e
430/2018, autoria da Vereadora LINDYNÊS LEITE. Foram ENCAMINHADAS aos destinatários: Indicação Nº
106/2018, autoria do Vereador TCHUCO BENÍCIO. Indicações Nºs 107, 108, 109 e 110/2018, autoria do Vereador
NATAN NOGUEIRA. Indicação Nº 111/2018, autoria do Vereador ALEX BEZERRA. Permanece em pauta,
devido a ausência do autor: Requerimentos Nºs 426 e 427/2018, autoria do Vereador SÉRGIO FERREIRA.
Permanece em pauta, para Promulgação: Projeto de Resolução Legislativa Nº 002/2018, que “Altera a Resolução Nº
041, de 02 de maio de 2016 e determina outras providencias”, de autoria da Mesa Diretora. Permanece em pauta,
para segunda discussão e votação (globalizada): Projeto de Lei Municipal nº 003/2018, de autoria do Vereador José
Junior de Paula Bezerra, que “Dispõe sobre realização de análise das águas dos reservatórios das escolas e creches
municipais e dá outras providências”. Permanecem em pauta, retornam para votação após aprovação do parecer da
comissão de Justiça: Parecer Nº 002/2018-COSPTSUT/CMM, da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte,
Segurança Urbana e Turismo - COSPTSUT da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei
Municipal nº 011/2018, autoria da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, Geodiversidade e
Recursos Hídricos, que “Altera a Lei Municipal nº 029/2005 e determina outras providências”. Parecer Nº 003/2018COSPTSUT/CMM, da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte, Segurança Urbana e Turismo COSPTSUT da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei Municipal nº 012/2018, autoria da
Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, Geodiversidade e Recursos Hídricos, que “Altera a Lei
Municipal nº 317 de 14 de maio de 2015 e determina outras providências.” Parecer Nº 004/2018-COSPTSUT/CMM,
da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte, Segurança Urbana e Turismo - COSPTSUT da Câmara
Municipal de Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei Municipal nº 013/2018, autoria da Comissão de Meio
Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, Geodiversidade e Recursos Hídricos, que “Altera a Lei Municipal nº 363 de
27 de julho de 2016 e determina outras providências”. Parecer Nº 005/2018-COSPTSUT/CMM, da Comissão de
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Obras, Serviços Públicos, Transporte, Segurança Urbana e Turismo - COSPTSUT da Câmara Municipal de
Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei Municipal nº 014/2018, autoria da Comissão de Meio Ambiente,
Desenvolvimento Sustentável, Geodiversidade e Recursos Hídricos, que “Altera a Lei Municipal nº 162, de 11 de
agosto de 2011 e determina outras providências”. Projeto de Lei Municipal em pauta: Projeto de Lei Municipal Nº
008/2018, do Vereador Júnior De Paula, que “Dispõe sobre a gratuidade da passagem no transporte coletivo fluvial de
passageiros, aos integrantes da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, em trajes civis, no âmbito
do Município de Manacapuru, e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal nº 011/2018, autoria da Comissão
de Meio Ambiente, que “Altera a Lei Municipal nº 029/2005 e determina outras providências”. Projeto de Lei
Municipal nº 012/2018, autoria da Comissão de Meio Ambiente, que “Altera a Lei Municipal nº 317 de 14 de maio de
2015 e determina outras providências”. Projeto de Lei Municipal nº 013/2018, autoria da Comissão de Meio
Ambiente, que “Altera a Lei Municipal nº 363 de 27 de julho de 2016 e determina outras providências”. Projeto de
Lei Municipal nº 014/2018, autoria da Comissão de Meio Ambiente, que “Altera a Lei Municipal nº 162, de 11 de
agosto de 2011 e determina outras providências”. Projeto de Lei Municipal nº 015/2018, autoria da Vereadora
Francisca Coroca, que “Institui o Programa “Troco Solidário” no Município de Manacapuru, e dá outras
providências”. Projeto de Lei Municipal Nº. 017/2018, autoria da Vereadora Lindynês Leite, “Institui Plantão de
atendimento 24 horas para Farmácias e Drogarias no Município de Manacapuru, e dá outras providências”. Projeto de
Lei Municipal Nº. 018/2018, autoria do Vereador Júnior De Paula, “Dispõe sobre a concessão de redução na carga
horária de trabalho para servidores públicos municipais que possuem filhos com deficiência e dá outras
providências”. Projeto de Lei Municipal Nº. 020/2018, autoria das Vereadoras Valciléia Maciel e Francisca Coroca,
que “Dispõe sobre o combate à prática de assédio moral na administração pública municipal direta e indireta do
município de Manacapuru e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº. 021/2018, autoria das Vereadoras
Valciléia Maciel e Francisca Coroca, que “Dispõe sobre proteção e bem-estar de animais domésticos no âmbito do
município de Manacapuru e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº. 022/2018, autoria do Vereador
Francisco Coelho que, “Dispõe sobre o Estatuto Municipal de Segurança Bancária e dá outras providências”. Projeto
de Lei Municipal Nº. 023/2018, autoria do Vereador Tchuco Benício, que “Dispõe sobre a isenção de 50% (cinquenta
por cento) no pagamento de taxa de inscrição para pessoas idosas, em toda e qualquer competição esportiva no
Município de Manacapuru”. Projeto de Lei Municipal Nº. 024/2018, autoria do Vereador Tchuco Benício, que
“Dispõe sobre a garantia ao consumidor a troca gratuita de produto ou serviço, com prazo de validade vencido, no
âmbito do município de Manacapuru, na forma que indica, e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº.
025/2018, autoria do Vereador Júnior De Paula, que “Dispõe sobre a inclusão de conteúdo que trate dos direitos das
crianças e dos adolescentes na grade curricular do ensino fundamental das escolas municipais do município de
Manacapuru, e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº. 026/2018, autoria do Vereador Júnior De Paula,
que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilizar cadeiras de rodas na rodoviária de Manacapuru, portos fluviais,
estádios de futebol, hotéis, casas de espetáculos, casas noturnas, clubes, academias, escolas públicas e privadas,
universidades públicas e privadas e outros estabelecimentos que circulem mais de cem pessoas por dia, no âmbito do
município de Manacapuru e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº. 027/2018, autoria do Vereador
Júnior De Paula, que “Dispõe sobre a comunicação prévia da interrupção ou suspensão do serviço de fornecimento de
água e energia elétrica, e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº. 028/2018, autoria da Vereadora
Francisca Coroca, que “Dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em vias públicas do município de
Manacapuru e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº. 029/2018, autoria do Vereador Paulinho
Teixeira, que “Denomina de Orla do Miriti Jair Lelis Alves, o Complexo Turístico localizado na rua Tancredo Neves
no bairro da Liberdade”. Projeto de Lei Municipal Nº. 030/2018, autoria do Vereador Tchuco Benício, que “Dispõe
sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais em disponibilizarem nas suas caixas registradoras visor de
preços acessíveis ao campo de visão dos consumidores”. Projeto de Lei Municipal Nº. 031/2018, autoria do Vereador
Tchuco Benício, que “Dispõe sobre o procedimento a ser adotado pelas casas noturnas, bares e congêneres, no
atendimento aqueles que estejam portando legalmente arma de fogo, para que assinem um Termo de Identificação e
Responsabilidade por posse de arma de fogo e impedindo que consuma bebidas alcoólicas e dá outras providências”.
Emenda a projeto de Lei Municipal em pauta: Emenda a Projeto de Lei Nº 004/2018, autoria do Vereador Zé Luís,
natureza Aditiva ao Projeto de Lei Municipal nº 008/2018, de autoria do Vereador José Junior de Paula Bezerra, que
“Dispõe sobre a gratuidade da passagem no transporte coletivo fluvial de passageiros, aos integrantes da Policia
Militar, da Policia Civil e do Corpo de Bombeiro, em trajes civis, no âmbito do Município de Manacapuru, e dá
outras providências”. Emenda a Projeto de Lei Nº 005/2018, autoria do Vereador Natan Nogueira, natureza
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Modificativa ao Projeto de Lei Municipal nº 003/2018, de autoria do Vereador José Junior de Paula Bezerra, que
“Dispõe sobre realização de análise das águas dos reservatórios das escolas e creches municipais e dá outras
providências”. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Requerimento Nº 408/2018 de autoria do vereador Robson Nogueira.
Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite, Natan Nogueira, João Luiz e Alex Bezerra. Requerimento Nº 413, 414,
415 e 416 /2018 de autoria do vereador Robson Nogueira. Apoiado pelos vereadores: Zé Luís, Tchuco Benício,
Lindynês Leite, Valciléia Maciel e Natan Nogueira. Requerimento Nº 417/2018 de autoria do vereador Tchuco
Benício. Apoiado pelos vereadores: João Luiz, Lindynês Leite, Valciléia Maciel e Natan Nogueira. Requerimento Nº
420, 421 e 422/2018 de autoria do vereador Natan Nogueira. Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite, João Luiz,
Valciléia Maciel, Tchuco Benício, Zé Luís e Alex Bezerra (421 e 422). Requerimento Nº 423 e 424/2018 de autoria
do vereador Alex Bezerra. Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite e Robson Nogueira. Requerimento Nº 428/2018
de autoria do vereador Zé Luís. Apoiado pelos vereadores: Tchuco Benício, Alex Bezerra, Robson Nogueira,
Valciléia Maciel e João Luiz. Requerimento Nº 429 e 430/2018 de autoria do vereador Lindynês Leite. Apoiado pelos
vereadores: Zé Luís, Alex Bezerra, João Luiz, Tchuco Benício, Valciléia Maciel e Pedro Henrique. Indicação Nº
106/2018 de autoria do vereador Tchuco Benício. Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite, João Luiz, Zé Luís,
Pedro Henrique e Alex Bezerra. Indicação Nº 107, 108, 109 e 110/2018 de autoria do vereador Natan Nogueira.
Apoiado pelos vereadores: Alex Bezerra, Lindynês Leite, João Luiz, Pedro Henrique, Tchuco Benício e Zé Luís.
Indicação Nº 111/2018 de autoria do vereador Alex Bezerra. Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite, Zé Luís,
Valciléia Maciel, Tchuco Benício e Pedro Henrique. Vereador Natanael Nogueira: “Só para lembrar o plenário que
amanhã nós temos uma audiência pública, que esta Casa foi convidada na Assembleia Legislativa, é só para lembrar o
convite”. Vereador Robson Nogueira: “Só para solicitar da mesa o requerimento que foi votado hoje de nossa autoria
que vai receber assinatura dos colegas, para que possamos ir na sexta-feira na SEINFRA. Solicitando da mesa o
protocolo e seu encaminhamento para que possamos levar em mãos”. Vereador Natanael Nogueira: “O prefeito esteve
ontem na SEINFRA assinando importante documentos com relação a Manacapuru, em relação a pavimentação e
trouxe uma novidade com relação a isso, que ele pleiteou não como sentimento da Casa. Essa infraestrutura ia se
estender até o ramal do Acajatuba que seria um grande benefício para os esportistas de Manacapuru”. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente em Exercício, vereador Pedro Henrique, encerrou a sessão ordinária do dia quatro
de abril do ano em curso. E, para que conste, foi lavrada a presente Ata, que depois de aprovada, foi assinada nos
termos do Art. 36, V do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manacapuru, pela(o) secretária(o) da Mesa
Diretora e pelo senhor Presidente. ADENDO: O Projeto de Lei Municipal nº 018/2018, autoria do Vereador
Júnior De Paula, será ARQUIVADO, e não permanece em pauta, em virtude da aprovação do Parecer Nº
019/2018 – CLJRF/CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pela inconstitucionalidade e
ilegalidade, nos moldes do art. 141. §§1º, 2º e 3º do Regimento Interno.
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