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Ata da SESSÃO ORDINÁRIA da Câmara Municipal de
Manacapuru, Estado do Amazonas, Quarto Período Legislativo
da Décima Sétima Legislatura, realizada no dia seis de agosto
de dois mil e dezoito.

Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (06/08/2018), 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 Francisco Coelho, secretariada pela vereadora Lindynês Leite. PRESENTES, os
Vereadores: (01) Alex Bezerra; (03) Francisco Coelho da Silva; (04) Sassá Jefferson; (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: (02) Francisca Coroca; (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 Salmos 119.73-76 (Decreto Legislativo nº 003/1994). Dando seguimento, o
Presidente, vereador Francisco Coelho passou os trabalhos para leitura dos EXPEDIENTES RECEBIDOS: Ofício
nº 78/2018-GPV/PRR1/MPF. EXPEDIENTES EXPEDIDOS: Projeto de Lei Municipal Nº 091/2018, autoria do
Vereador JÚNIOR DE PAULA, “Dispõe sobre a obrigatoriedade da aquisição de equipamentos específicos e da
realização das alterações necessárias nas instalações em hospitais, unidades médicas emergenciais e laboratórios
particulares, visando ao atendimento à pessoa obesa do município de Manacapuru e dá outras providências”. Projeto
de Lei Municipal Nº 093/2018, autoria do Vereador NATAN NOGUEIRA, “Altera a Lei Municipal nº 473/2018 que
‘Institui normas acerca da alienação de bens imóveis da Administração Pública Direta e Indireta do Município de
Manacapuru’”. Projeto de Lei Municipal Nº 094/2018, autoria do Vereador PAULO TEIXEIRA, “Institui a
realização de teste de Acuidade Visual nas Escolas e Creche, no Município de Manacapuru, e dá outras
providências”. Projeto de Lei Municipal Nº 095/2018, autoria do Vereador NATAN NOGUEIRA, “Denomina de
Prof.ª Maria Izete Martins, a Escola Municipal de Ensino Fundamental – EMEF localizada na Avenida Pedro Moura
no bairro Terra Preta”. Projeto de Lei Municipal Nº 096/2018, autoria do Vereador FRANCISCO COELHO,
“Denomina de Avenida José Tadros, a via de acesso ao Hotel SESC Manacapuru, conhecido por “Ramal Monte
Cristo”, e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº 097/2018, autoria do Vereador JÚNIOR DE PAULA,
“dispõe, sobre a doação de aparelhos auditivos, pelo poder público municipal, aos alunos regularmente matriculados
no ensino fundamental da rede pública Municipal de Manacapuru e dá outras providências”. Requerimentos nºs 785,
786, 787, 788 e 789/2018, autoria do Vereador JÚNIOR DE PAULA, solicitando: compra de novos aparelhos de
glicosimetros, para todos os consultórios de atendimentos médicos ou de enfermagem da Policlínica Municipal
Eneida Marques. Informações de quantitativos de carros, capacidade diária de pacientes, horários de funcionamento
dos serviços, que fazem transportes de pacientes de hemodiálise e de consultas aos médicos especialistas. Compra de
termômetros de temperatura corporal, para todos os consultórios de atendimento médicos ou de enfermagem da
Policlínica Municipal Eneida Marques. Compra de novas, cadeiras de rodas emergências para todos os consultórios
de atendimentos médicos ou de enfermagem da Policlínica Municipal Eneida Marques. Compra de novos aparelhos
de pressão arterial para todos os consultórios de atendimentos médicos ou de enfermagem da Policlínica Eneida
Marques. Requerimentos nºs 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826 e 827/2018, autoria do Vereador PEDRO
HENRIQUE, solicitando: serviços de limpeza, capina, retirada de entulhos, tapa buraco, calçada, meio fio e
iluminação pública na Rua Virgílio Barroso Alexandre - São José. Serviços de limpeza, retirada de entulhos,
iluminação pública, calçadas e meio fio nas Ruas Raimundo Dias e Raimundo de Oliveira - Liberdade. Tapa buraco e
1

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Avenida Eduardo Ribeiro, nº 1161 – Centro – Manacapuru – Amazonas – CEP: 69.400-901 - Fone/Fax: (092) 3361-3000
Site: www.camaramanacapuru.am.gov.br/; E-mail: legislativomanaca_1948@hotmail.com

retirada de entulhos das Ruas Beatriz Bezerra e Lúcia Portela - Liberdade. Manutenção e reforma da ponte localizada
na Rua Olívio Campos - Biribiri (próximo a Escola Agra Reis). Serviços de limpeza, capina, retirada de entulhos, tapa
buraco, calçada, meio fio e iluminação pública na Rua Maurício da Cunha Freire - São José. Tapa buraco na Rua
Major Rubim - Centro. Iluminação pública e tapa buraco na Av. Eduardo Ribeiro - Centro. Serviços de limpeza,
capina, retirada de entulhos, tapa buraco e iluminação pública nas Ruas Piranha e Fausto Ventura – Liberdade. Tapa
buraco nas Ruas Coronel Madeira e Gilberto Mestrinho - Liberdade. Requerimentos nºs 828, 829, 830, 831 e
832/2018, autoria do Vereador JOÃO LUIZ, solicitando: serviços de infraestrutura, capinação, limpeza e iluminação
pública na Rua Bons Amigos - Vale Verde. Iluminação pública na Rua Raimunda Ruiz, trecho entre a Rua Coronel
Madeira e Joaquina Alexandre - Liberdade. Iluminação pública na Rua Antônio Pacheco Teles - Biribiri. Construção
de canaleta no cruzamento das Ruas Regina Fernandes com a Rua Almirante Tamandaré - Aparecida. Construção de
canaleta no cruzamento da Av. João XXIII, com o Beco João XXIII - Centro. Requerimentos nºs 833, 834, 835 e
836/2018, autoria do Vereador PAULINHO TEIXEIRA, solicitando: construção de um bueiro para Rua Pedro
Coelho - Loteamento Monte Cristo - Terra Preta. Iluminação pública em frente ao antigo Centro Educacional
Guarany, na Av. Pedro Moura - Terra Preta. Construção de tampas para o bueiro em frente a Escola Estadual Virgília
Alexandre Maddy, na Rua Gaspar Fernandes – Aparecida. Saneamento de esgotos e organizações das bancas de
peixes e frutas na feira do Novo Manacá. Requerimentos nºs 837 e 838/2018, autoria do Vereador SÉRGIO
FERREIRA, solicitando: instalação de placas indicativas com o nome das Ruas, Praças e Avenidas do Município.
Serviços de limpeza e revitalização com guarda corpo no rip-rap do trecho compreendido entre a Coronel Madeira até
a Rua Raimundo Pacheco Teles - São José. Requerimentos nºs 839, 840, 841 e 842/2018, autoria do Vereador
SASSÁ JEFFERSON, solicitando: tampa no esgoto a céu aberto na Rua Gaspar Fernandes, próximo a Escola André
Vidal de Araújo - Aparecida. Pavimentação asfáltica na Rua 5 de Março - São José. Serviços de infraestrutura,
colocação de tubulação de esgoto, construção de calçada e meio fio na Rua Oliveira Silva - Liberdade. Recapeamento
asfáltico e construção de calçada na Rua 31 de Março - São Francisco. Requerimentos nºs 843, 844, 845, 846, 853,
854, 855 e 856/2018, autoria do Vereador NATAN NOGUEIRA, solicitando: faixa de pedestre localizada na Morada
do Sol, em frente a FAMETRO. Recuperação da faixa de pedestre localizada na Boulevard Pedro Rattes, próximo a
Caixa Econômica - Centro. Ordenamento no trânsito na Av. Ribeiro Júnior, em frente ao Banco do Bradesco - Centro.
Ordenamento do trânsito na Av. João XXIII, canto da Boulevard Pedro Rattes - Centro. Que seja feito dentro dos
padrões do Ministério da Saúde, a reforma do Posto de Saúde na Comunidade Fé em Deus - Canabuoca I. Construção
de uma ponte de madeira na Comunidade Fé em Deus - Canabuoca I. Um Terminal de Embarque e Desembarque no
porto da Vila de Bela Vista. Construção de um elevado com caixa d'água com capacidade para 10.000 litros - Monte
Cristo. Requerimento nº 848/2018, autoria do Vereador ALEX BEZERRA, solicitando Criação de Distritos Agrícolas
Educacionais para menores infratores no âmbito do município de Manacapuru. Requerimentos nºs 849, 850, 851 e
852/2018, autoria da Vereadora VALCILÉIA MACIEL, solicitando: Pavimentação com meio fio e calçadas no bairro
Deus é Fiel. Pavimentação com meio fio e calçadas no bairro São João do Miriti. Tapa buraco nas dependências das
ruas do Conjunto Frazão. Recuperação do Ramal Vai Quem Quer - Estrada de Bela Vista. Requerimento nº 858/2018,
autoria da Vereadora LINDYNÊS LEITE, solicitando reforma da Escola Municipal EMEF - São José - Comunidade
São Sebastião - Ilha do Marrecão. Requerimentos nºs 859, 860, 861 e 862/2018, autoria do Vereador ROBSON
NOGUEIRA, solicitando: lista das Ruas e Avenidas que serão beneficiadas com asfaltamento do Governo do Estado
com respectivo cronograma de execução e o valor do convênio. Informações sobre os transportes que atendam alunos
com mobilidade reduzida matriculados na Rede Municipal de Ensino no município de Manacapuru. Lista com o
nome de todos os inscritos para o Programa Minha Casa Minha Vida na Estrada de Novo Airão. Plano de ação do
Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, inclusive dos impactos da cheia do rio e cronograma de ajuda aos
atingidos que originou o Decreto Emergencial 2018, no município de Manacapuru. Indicação nº 181/2018, autoria do
Vereador JOÃO LUIZ, solicitando: contratação de um técnico de enfermagem e dois Agentes Comunitário de Saúde
para a UBS da Vila de Caviana. Indicações nºs 183, 184, 185 e 194/2018, autoria do Vereador ALEX BEZERRA,
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sugerindo: contratação de um médico geriatra, para atuar pelo menos uma vez por semana, na Unidade Hospitalar de
Manacapuru, para atender pessoas da melhor idade. As devidas providências, com objetivo de a prefeitura comprar a
todos os agentes de saúde do PACS que prestam serviços nas residências dos bairros da cidade e zona rural do
município de Manacapuru-AM, os seguintes equipamentos: um esfigmomanômetro aparelho de aferir (p.a), um
glicosímetros digitais medidor de taxa de diabete e um termômetro para verificar temperatura. Adoção de medidas de
prevenção de doenças de pele no ambiente de trabalho dos agentes de saúde, agente de endemias, garis e agentes de
trânsito. A prefeitura de Manacapuru deverá assegurar, de forma gratuita, em período integral, a distribuição do
protetor solar contra os efeitos da radiação. estudos para a criação de um programa de saúde vocal e auditiva para
professores da rede municipal e estadual, objetivando atendimento médico preventivo e corretivo visando melhorar a
saúde de falar e ouvir dos profissionais da educação, na cidade de Manacapuru-Am. Indicações nºs 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192 e 193/2018, autoria da Vereadora LINDYNÊS LEITE, sugerindo: a execução de obras de
ampliação de rede elétrica de distribuição rural, aérea e subaquática de tensão media no estado do Amazonas do
programa do governo federal - luz para todos em atendimento já na (9º tranche), para a comunidade São Pedro paraná do Guariba. A execução de obras de ampliação de rede elétrica de distribuição rural, aérea e subaquática de
tensão media no estado do Amazonas do programa do governo federal - luz para todos em atendimento já na (9º
tranche), para a comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Ilha do Ajaratuba. A execução de obras de
ampliação de rede elétrica de distribuição rural, aérea e subaquática de tensão media no estado do Amazonas do
programa do governo federal - luz para todos em atendimento já na (9º tranche), para a comunidade Monte Moriá Ilha do Ajaratuba. A execução de obras de ampliação de rede elétrica de distribuição rural, aérea e subaquática de
tensão media no estado do Amazonas do programa do governo federal - luz para todos em atendimento já na (9º
tranche), para a comunidade Sagrado Coração de Jesus - Ilha do Ajaratuba. A execução de obras de ampliação de
rede elétrica de distribuição rural, aérea e subaquática de tensão media no estado do Amazonas do programa do
governo federal - luz para todos em atendimento já na (9º tranche), para a comunidade do Macuaçu - Rio
Manacapuru. A execução de obras de ampliação de rede elétrica de distribuição rural, aérea e subaquática de tensão
media no estado do Amazonas do programa do governo federal - luz para todos em atendimento já na (9º tranche),
para a comunidade Nossa Senhora de Nazaré - paraná do Guariba. A execução de obras de ampliação de rede elétrica
de distribuição rural, aérea e subaquática de tensão media no estado do Amazonas do programa do governo federal luz para todos em atendimento já na (9º tranche), para a comunidade Betel- paraná do Guariba. A execução de obras
de ampliação de rede elétrica de distribuição rural, aérea e subaquática de tensão media no estado do Amazonas do
programa do governo federal - luz para todos em atendimento já na (9º tranche), para a comunidade Novo Horizonte paraná do Guariba. Vereador Paulo Teixeira: “Presidente, a vereadora Francisca Coroca veio, mas pediu para avisar
que teve que sair por mal súbito, estava chorando com dor no estomago”. O Presidente, vereador Francisco Coelho
da Silva: “A nossa secretária irá pegar um documento do Ministério Público Federal, que acaba de nos intimar para
que no prazo de dez dias esta Câmara apresente de forma escrita sobre a questão do funcionamento do SAMU no
município de Manacapuru, eu gostaria que vossas excelências esperasse que será lido ainda em tempo para que
possamos encaminhar. Porque está correndo prazo, e eu imediatamente na sexta-feira ao tomar conhecimento quando
foi informado pela secretaria, eu mandei fazer um oficio encaminhando a secretária de saúde do município, para
encaminhar a secretaria do estado de saúde do estado do Amazonas e de igual modo mandei informar e comunicar,
pedindo que o conselho de saúde do município de Manacapuru, preste as informações se foi feito alguma auditoria ou
prestação de contas por parte do conselho pertinente a situação do SAMU, que já está no Ministério Público Federal
ofereceu a denúncia e nós vamos ter que nos manifestar. (Leu o documento do Ministério Público). Nós fizemos um
oficio endereçado ao conselho municipal de saúde, está entregando amanhã o relatório dele, o conselho não vai poder
maquiar nenhuma prestação de conta, sobre pena de também responder por crime de responsabilidade e como
também a secretaria de saúde do município. E para resgatar nosso inteiro compromisso com a coisa pública, nós
também haveremos de encaminhar ao ministério público regional, já fizemos para a secretaria de saúde do estado do
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Amazonas”. Seguinte, dando continuidade o Presidente, vereador Francisco Coelho, passou os trabalhos para o
PEQUENO EXPEDIENTE: Primeiro orador, vereador JOÃO LUIZ: “Trago o requerimento onde solicita o
serviço de infraestrutura, capinação, limpeza e iluminação na rua Bons amigos no Vale Verde e construção de
canaletas no Beco João XXIII no centro da cidade, onde existe uma grande dificuldade para os carros estarem
transitando naquele local. Estamos encaminhando a indicação de número cento e oitenta e um, onde solicita a
contratação de uma técnica de enfermagem, como a contratação de dois ACS para a UBS da comunidade do Caviana.
UBS essa que está sendo ampliada e reformada para da melhor comodidade para aqueles moradores que lá procuram
e precisam do serviço público. Peço aos nobres pares para que apoiem essas proposituras, para que possamos está
fazendo que esses serviços cheguem aos nossos irmãos e munícipes de Manacapuru, muito obrigado”. Segundo
orador, vereador NATAN NOGUEIRA: “Gostaria de destacar a construção da ponte de madeira da comunidade Fé
em Deus no Canabuoca I que é uma solicitação da comunidade. Estivemos no recesso visitando esta comunidade e
ela solicita do poder público que possa construir uma ponte de madeira em substituição a que lá ainda existe, solicito
o voto favorável do plenário para que esta propositura possa ser encaminhada a quem de direito. Nós temos aqui a
aquisição de uma estrutura para a Bela Vista, um terminal de embarque e desembarque. E estamos aqui levando ao
poder público de nossa autoria este anseio da população para ser visibilizado a construção desse terminal na Bela
Vista. Peço a contribuição dos nobres pares para que nossa propositura possa sair do papel e ir para a pratica, muito
obrigado”. Seguinte, dando continuidade o Presidente, vereador Francisco Coelho, passou os trabalhos para a
TRIBUNA POPULAR: Senhor ACY DA SILVA LIMA, presidente da Associação de moradores do Bairro da
Liberdade: “Senhor presidente gostaria de direcionar meu assunto ao senhor e a toda esta Casa, o aniversário do
bairro da Liberdade o prefeito municipal Beto D´Ângelo, estive na casa dele falando com a primeira dama, sai de lá
depois de uma hora de conversa e esse cidadão falou para mim que não queria nenhuma amizade comigo, mas não ia
deixar eu na mão com o palco e com o som e estou aqui com o requerimento em mãos. O prefeito me deixou na mão,
onde estariam várias atrações, tinha mais oito bolos também e eu tive que cancelar o bolo, porque é muita falta de
ética e profissionalismo do senhor secretário de governo Dr. Leo que é vereador por causa do voto do Psiu nesta Casa,
que hoje é chefe de governo e prometeu para o Psiu que o palco e o som estariam lá no Ginásio, eu recebi dos
empresários sessenta e nove brindes e entreguei todos os brindes, eu estava sendo satisfatório com o povo porque era
satisfatório o aniversário do bairro da Liberdade. O prefeito tem que ter palavra, faltou com todo o povo do bairro da
Liberdade, eu vou sentar naquela cadeira e vou esperar cada vereador falar, eu tinha lá dez pacotes de refrigerante
gelado para dar para o povo também, mas eu vou fazer o bairro aniversario do bairro. Veio três viaturas da polícia
para prender o Psiu porque eu não tinha alvará, eu não sabia que precisava de alvará para rua. Deixar a gente na mão,
eu espero que nunca aconteça o que aconteceu comigo no bairro da Liberdade, colocar uma caixa e um microfone e
arrebentar chamando o prefeito de mentiroso, me perdoem mas é a realidade do que aconteceu, eu fiquei na mão. Eu
nunca tinha visto na minha vida um prefeito como este, que o povo acreditou neste cara, o povo acreditou nele, mas
esta humilhando o povo como se fosse Faraó do Egito ou como Saddam Hussein, senhor prefeito cuide da cidade e
tenha palavra. Eu tenho mais de quarenta e quatro requerimentos não respondido pelo senhor prefeito, eu não tinha
um real do prefeito para fazer o aniversário do bairro, com todo respeito eu não tinha um prêmio de vocês, porque eu
não quis comprometer vossas senhorias. Eu vou pegar uma caixa de som e vou colocar no canto da feira e em outros
cantos também para que não aconteça que nem no bairro da Liberdade, para quando querermos fazer o aniversário da
comunidade, não pude fazer por causa da incompetência deste cidadão. Agradeço a vereadora Lindynês Leite que me
deu cinco sacas de cimento para dar para o povo, obrigado a todos”. Dando continuidade o Presidente, vereador
Francisco Coelho, passou os trabalhos para o GRANDE EXPEDIENTE: Primeiro orador, vereador ROBSON
NOGUEIRA: “Vossa excelência vem trazendo um assunto muito sério dessa reclamação, eu digo no quesito da
fiscalização dentro do cronograma do bairro da Liberdade eu vi que vossa excelência mandou oficio para todos os
órgãos, mas no momento chegou outra fiscalização querendo saber outros tipos de documentos. Em outro momento
eu recebi uma reclamação parecida com a do presidente do bairro da Liberdade. Onde seria realizado em Manacapuru
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um evento de Jiu-Jitsu, onde o rapaz tinha dado entrada a três meses no oficio, tinha uma promessa de ajuda também
ao evento, na semana do evento o prefeito disse que não poderia mas ajudar e ainda falou para o rapaz, se ele
continuasse com o evento ele ia pedir para alguns órgãos irem olhar porque iriam encontrar uma irregularidade e
iriam embargar o evento do rapaz. Ainda entraram na justiça para cancelar o evento, mas o rapaz conseguiu uma
liminar e conseguiu fazer o evento no galpão da Guerreiros Muras, porque não foi autorizado fazer em nenhum órgão
público. Nós temos um reflexo do que aconteceu no festival da cidade que foi muito fraco, e ainda o prefeito foi na
rádio dizer que foi um fiasco porque não deixaria de pagar o decimo terceiro dos funcionários, senhores isto é uma
obrigação, isso é uma falta de despreparo e de conhecimento do senhor prefeito, o orçamento ele existe para tudo no
município, nós aprovamos aqui nesta Casa. Nós sabemos que folha de pagamento não se pode passar dos sessenta por
cento do recurso do município, então os outros quarenta por cento fica para outras atividades do município, uma coisa
não tem nada a ver com a outra. Quero me reportar e só para clarear que o vereador Sérgio me citou na última fala
dele sobre a questão de a cidade estar em Marte, mas quando vossa excelência fala lá que comeu abiu, é que não fala
no outro mandato e que ficou dois anos como vereador aqui nesta Casa, quando vossa excelência dizia que era
suplente, vossa excelência se equivoca porque vossa excelência era vereador. Só para clarear aqui que quando a
pessoa não é leita mas é diplomado, ela é suplente, a partir do momento que ela ta diplomado e está empossado aqui
nesta Casa, ela é vereador igual aos outros, aqui ninguém é suplente quando está aqui. Só para concluir, hoje faz
setenta e três anos que os Estados Unidos jogou a bomba em Hiroshima. (Leu texto sobre a bomba de Hiroshima).
Tenhamos todos uma semana de trabalho, muito obrigado”. Segundo orador, vereador PEDRO HENRIQUE:
“Hoje é uma data muito especial para mim, porque é uma data que eu considero e que renasci novamente, na época
morava em uma cidadezinha próxima a Manacapuru e fui acometido de uma apendicite que segundo os médicos
estava estourada a dois dias, então louvo a Deus pela minha vida, porque é um milagre. Respondendo vossa senhoria
senhor Psiu, o prefeito de Manacapuru está cuidando do seu bairro, vossa excelência lembra que o ginásio estava
abandonado e dentro daquele lugar existiam jovens fazendo uso de coisas erradas e famílias sendo destruídas,
colocando em risco o bem-esta da população do bairro, foi um presente para seu bairro presidente. O ginásio
Geraldo D’Ângelo onde vossa senhoria já participou juntamente com os comunitários e as pessoas que gostam de
estar praticando suas atividades físicas, inúmeros eventos como lutas e jogos, inclusive o campeonato amazonense de
futsal que a muito tempo não acontecia no seu bairro. O ginásio foi um compromisso do prefeito Beto D’Ângelo, o
prefeito que está colocando para funcionar a UBS que estava abandonada, e o bairro da liberdade mais uma vez será
premiada com uma obra de qualidade, onde os moradores do bairro terão a oportunidade quando forem acometidos de
algum problema de saúde, será se não é digno de aplausos de verdade uma obra que há anos estava abandonada, que o
prefeito deste município com o compromisso e com a palavra e a vontade de fazer realizando sonhos dos moradores.
O prefeito que daqui alguns dias ira mandar fazer com que aquelas ruas sejam asfaltadas, como a anos não acontecem
em Manacapuru, e isso será mais uma conquista. Chega de só metermos a porrada, vamos achar a solução, eu lhe
admiro senhor Psiu por vossa excelência ter a iniciativa de colocar as lixeiras nos bairros, vai minha admiração pelo
seu trabalho. Tenho certeza que essa administração irá realizar e atender nossos pedidos, o prefeito está respondendo
a vossa senhoria, senhor presidente. A orla é uma obra do conselho federal, precisa das medições para a liberação dos
recursos senhor presidente, ouve um atraso na obra pela demora da liberação por parte do governo federal, até o
momento foram feitas duas liberações, nem cinquenta por cento foi liberado ainda, mas estamos aguardando.
Presidente Psiu espero que eu tenha respondido todas as suas dúvidas e questões que vossa senhoria trouxe a esta
tribuna, mas vamos parar de criticar e vamos mostrar a solução, muito obrigado”. Terceiro orador, vereador
TCHUCO BENICIO: “Diante de tudo que foi dito pelo vereador Pedro Henrique muito bem colocado, nós temos
que parar e pensar um pouco sobre as nossas atitudes. Porque a demagogia ela atrapalha muito. Não podemos ser
hipócritas de somente querer ver o que está errado. Sempre terá algo errado a se falar. Diante de tudo isso eu tiro uma
única conclusão, eu parabenizo o presidente da Liberdade porque é um presidente atuante. E Manacapuru precisa
disso, de presidente atuante. Eu só não parabenizo a questão da politicagem. O que nós vemos é o seguinte: quando a
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coisa é para população como foi o ginásio, como está sendo a UBS que foi retomada as obras da UNB e eu vi por
várias vezes, senhor presidente, por isso lhe parabenizei vossa senhoria aqui nessa tribuna questionando e cobrando o
retorno daquelas obras. Mas eu não vi aqui vossa senhoria agradecer pelo retorno. O que a gente observa que quando
é para comunidade não faz a diferença, mas quando é um evento que o presidente está fazendo e onde não foi
atendido aí causa um desconforto. Aí é motivo para vir aqui fazer esse discurso que em certo ponto vossa senhoria
tem razão, mas em todos os pontos não. Nós que somos homens públicos temos que olhar para o coletivo. Nós temos
várias obras que estão sendo realizada no nosso município, o hospital está em obra, duas escolas no quilometro um e
outra na Terra Preta. E eu visitei essas obras e são escolas de primeiro mundo. E aí o que a gente observa, e tem mais
de quatrocentos empregos gerados nessas obras, e o que a gente observa que a oposição não participa desses ganhos.
Mas que participar da nomeação por exemplo, dessas escolas e das obras que estão sendo realizadas aí que dizer da
parte ruim ninguém quer, mas da parte boa todo mundo quer. Na hora de buscar os recursos, buscar soluções nós não
temos esses apoio, mas depois que está tudo resolvido, depois que estar sendo construído, aí aparece os salvadores da
pátria. Nós não estamos aqui para viver nessa demagogia. Infelizmente a gente vive essa politicagem ainda no
município. Quando está bom no pessoal está bom pra todos e se não estiver bom no pessoal está ruim para todos.
Infelizmente a oposição a tem trabalhado desta forma no modo geral”. Quarto orador, vereador ALEX BEZERRA:
“Impressionante como existe situações em que se quer defender o indefensável. Senhor presidente Acy Psiu, dou total
razão a vossa senhoria quando vem a esta tribuna questionar, porque se um cidadão dar uma palavra ele tem que
cumprir. Se um homem não cumpre a sua palavra ele não é homem. Eu aprendi na minha vida que se você se
compromete com uma situação você tem que cumprir. Mas não enrole e nem engane as pessoas. Tem que falar a
realidade para as pessoas é assim que você tem que se comportar, principalmente se tratando do chefe do executivo
municipal. E outra questão que foi levantado nesta tribuna a questão de agradecer, vamos agradecer porque está sendo
feito coisa ‘x’ porque está sendo feito obra ‘y’. Vereador não é eleito para agradecer e parabenizar pelo o que é
obrigação. O dinheiro é do povo. Se vem dinheiro para fazer, não está fazendo favor nenhum. Outra situação que eu
quero dizer aos senhores que Manacapuru está em decreto emergencial, vocês sabiam disso? Decreto emergencial
pela enchente. Fizeram aquelas pontes que não durou uma semana retiraram. Emergência onde? Eu quero saber. Isso
nada mais é do que uma estratégia para fazer o que quer com dinheiro da população. Vergonha! Questão do SAMU,
meio milhão em dois mil e dezessete e aí o prefeito vai para rádio, ah, não tinha SAMU o que eu ia fazer? Vocês
viram SAMU funcionar aqui alguma vez? Mas veio o dinheiro. E aí mostra a omissão intencional do cidadão. Isso
indiretamente atinge o atendimento no hospital, vidas são perdidas. O que custa pegar esse meio milhão que já tem
investe, pelo amor de Deus, o que que é isso? é triste. Nós ouvimos aqui só crítica, só bate, só mostra o que está
errado. Meu amigo a minha obrigação é mostrar o que está errado, para ver se o cara se alerta, para ver se resolve o
problema. E outra coisa o que mais nós fazemos nessa Câmara é indicar soluções para o problema. Ninguém está
desmotivando a ninguém a fazer concurso público nós estamos mostrando a realidade para a população”. Quinto
orador, vereador SÉRGIO FERREIRA: “Gostaria de começar falando um pouco do nosso trabalho e de que nos
propomos a trabalhar pela população do nosso município. Não só o vereador Sérgio, mas todos os vereadores que
aqui estão. Nós fomos para uma campanha onde fizemos as nossa propostas. Entravamos nas casas do nosso povo e
estamos aqui unicamente com o propósito de trabalhar e mostrar porque somos vereadores e porque o povo também
confiou em nós. Nós estamos aí a beira de uma eleição nacional, presidente da república, deputado federal e estadual,
governador. O povo com certeza vai escolher os seus representantes de uma maneira diferente. O povo não aguenta
mais sofrer. E eu espero que o povo de Manacapuru saibam realmente escolher os seus representantes, para que o
nosso município cada vez possa avançar. Me referindo ao nosso presidente do bairro da Liberdade que sempre vem
nessa Casa de maneira ordeira reivindicar aquilo que é justo para o bairro da Liberdade. Diferente de nós vereadores
que pedimos por toda Manacapuru e pelo bairro da Liberdade. Mas vossa excelência tem que saber e reconhecer
também que o trabalho do prefeito é em todas as direções da nossa cidade e do interior e não somente a do bairro da
Liberdade. Eu não sou defensor do prefeito eu sou defensor do povo de Manacapuru. Agora mesmo em dois
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requerimentos estou pedindo a limpeza do Rip Rap na rua Tamandaré, Coronel Madeira e terminando na rua Pacheco
Telles a limpeza com a revitalização, isso é trabalho e se Deus quiser nós vamos conseguir, assim também as
identificações nos logradouros, nas praças e inclusive no bairro da Liberdade. Não use desta maneira, porque vossa
senhoria está usando errado, não sou nem um momento defensor do prefeito, nós fazemos parte da base do prefeito.
Elogiamos quando tem que elogiar, mas também criticamos. Reivindicamos benfeitorias para os nossos bairros”.
Sexto orador, vereador NATAN NOGUEIRA: “Já tivemos a oportunidade de ouvir diversos discursos acalorados
aqui na tribuna da Casa. E estamos vindo aqui a tribuna com intuito de repor a verdade dos fatos, daquilo que é
trazido para esta tribuna. Nós queremos destacar aqui o feito do poder público municipal, da administração do
prefeito Beto, a quem contra a vontade do meu líder da oposição do líder da oposição Alex Bezerra, nós iremos está
aqui da tribuna enaltecendo cada obra aqui do município construída pelo prefeito Beto. Foi feito um destaque aqui do
nosso glorioso bairro da Liberdade, o maior bairro da cidade e ali que está também diversos aparelho público do
município. Gostaria de destacar mais uma vez a questão da recuperação e entrega para a comunidade, já na
administração do senhor Psiu o Ginásio Geraldão. Que foi o palco da abertura dos últimos jogos escolares do
município, do JEPUM que foi uma bela festa, a comunidade esteve presente. O prefeito entregou aquele aparelho
público para a população totalmente recuperado coisa que estava abandonado. O discurso da oposição é muito frágil e
não tem consistência. A um ano atrás o vereador Robson usava a tribuna e dizia assim, está se gastando muito com
fogos, estou preocupado o dinheiro do povo está sendo empregado só com fogos. Hoje o discurso dele é diferente, ah
foi um fiasco não teve os fogos que deveria ter. ora senhores vereadores, a programação da prefeitura foi feita em
cima da realidade de Manacapuru. Em seguida, o Presidente, vereador Francisco Coelho, passou aos trabalhos da
ORDEM DO DIA e havendo quórum regimental, PRESENTES, os Vereadores: (01) Alex Bezerra; (03)
Francisco Coelho da Silva; (04) Sassá Jefferson; (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. Foram ENCAMINHANDOS a comissão de justiça: Projeto de Lei Municipal Nº
091/2018, autoria do Vereador Júnior De Paula, “Dispõe sobre a obrigatoriedade da aquisição de equipamentos
específicos e da realização das alterações necessárias nas instalações em hospitais, unidades médicas emergenciais e
laboratórios particulares, visando ao atendimento à pessoa obesa do município de Manacapuru e dá outras
providências”. Projeto de Lei Municipal Nº 093/2018, autoria do Vereador Natan Nogueira, “Altera a Lei Municipal
nº 473/2018 que ‘Institui normas acerca da alienação de bens imóveis da Administração Pública Direta e Indireta do
Município de Manacapuru’”. Projeto de Lei Municipal Nº 094/2018, autoria do Vereador Paulo Teixeira, “Institui a
realização de teste de Acuidade Visual nas Escolas e Creche, no Município de Manacapuru, e dá outras
providências”. Projeto de Lei Municipal Nº 095/2018, autoria do Vereador Natan Nogueira, “Denomina de Prof.ª
Maria Izete Martins, a Escola Municipal de Ensino Fundamental – EMEF localizada na Avenida Pedro Moura no
bairro Terra Preta”. Projeto de Lei Municipal Nº 096/2018, autoria do Vereador Francisco Coelho, “Denomina de
Avenida José Tadros, a via de acesso ao Hotel SESC Manacapuru, conhecido por “Ramal Monte Cristo”, e dá outras
providências”. Projeto de Lei Municipal Nº 097/2018, autoria do Vereador Júnior De Paula, “dispõe, sobre a doação
de aparelhos auditivos, pelo poder público municipal, aos alunos regularmente matriculados no ensino fundamental
da rede pública Municipal de Manacapuru e dá outras providências”. Foi APROVADO por unanimidade, em única
discussão e votação (globalizada): Projeto de Lei Municipal nº 079/2018, da Comissão de Meio Ambiente,
Desenvolvimento Sustentável, Geodiversidade e Recursos Hídricos que ‘Altera a Lei Municipal nº 433/2018 “Institui
a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos municipais, entidades, instituições, empresas de
pequeno, médio e grande porte, direta e indiretamente na fonte geradora, e sua destinação às Associações e
Cooperativas dos Catadores de materiais recicláveis e dá outras providências” e determina outras providências’.
Foram APROVADOS por unanimidade: Requerimentos nºs 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826 e 827/2018,
autoria do Vereador PEDRO HENRIQUE. Requerimentos nºs 828, 829, 830, 831 e 832/2018, autoria do Vereador
JOÃO LUIZ. Requerimentos nºs 833, 834, 835 e 836/2018, autoria do Vereador PAULINHO TEIXEIRA.
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Requerimentos nºs 837 e 838/2018, autoria do Vereador SÉRGIO FERREIRA. Requerimentos nºs 843, 844, 845,
846, 853, 854, 855 e 856/2018, autoria do Vereador NATAN NOGUEIRA. Requerimento nº 848/2018, autoria do
Vereador ALEX BEZERRA. Requerimentos nºs 849, 850, 851 e 852/2018, autoria da Vereadora VALCILÉIA
MACIEL. Requerimento nº 858/2018, autoria da Vereadora LINDYNÊS LEITE. Requerimentos nºs 859, 860, 861 e
862/2018, autoria do Vereador ROBSON NOGUEIRA. Foram ENCAMINHADAS aos destinatários: Indicação nº
181/2018, autoria do Vereador JOÃO LUIZ. Indicações nºs 183, 184, 185 e 194/2018, autoria do Vereador ALEX
BEZERRA. Indicações nºs 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 e 193/2018, autoria da Vereadora LINDYNÊS LEITE.
Foi retirado de pauta devido ausência do autor: Requerimentos nºs 785, 786, 787, 788 e 789/2018, autoria do
Vereador JÚNIOR DE PAULA. Requerimentos nºs 839, 840, 841 e 842/2018, autoria do Vereador SASSÁ
JEFFERSON. Foi RETIRADO DE PAUTA a pedido da Vereadora Lindynês Leite, e permanece aguardando a única
discussão e votação (globalizada), em regime de urgência: Projeto de Lei Municipal nº 074/2018, do Vereador Alex
Bezerra, “Dispõe sobre a proibição da cobrança da taxa de desperdício de Alimentos pelos restaurantes, lanchonetes e
estabelecimentos similares, e dá outras providências”. Permanece em PAUTA para segunda discussão e votação
(globalizada): Projeto de Lei Municipal nº 079/2018, da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável,
Geodiversidade e Recursos Hídricos que ‘Altera a Lei Municipal nº 433/2018 “Institui a separação dos resíduos
recicláveis descartados pelos órgãos municipais, entidades, instituições, empresas de pequeno, médio e grande porte,
direta e indiretamente na fonte geradora, e sua destinação às Associações e Cooperativas dos Catadores de materiais
recicláveis e dá outras providências” e determina outras providências’. Permanece em PAUTA para primeira
discussão e votação (artigo por artigo): Projeto de Lei Municipal nº 083/2018, do Executivo Municipal da ‘Altera a
Lei Municipal n. 345 de 02 de dezembro de 2015 que “Instituiu o Conselho Municipal de Cultura e dá outras
providencias”’. Projeto de Lei Municipal em pauta: 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. 046/2018, autoria do Vereador Júnior
De Paula, que “Institui no Município de Manacapuru o uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual-EPI,
por parte dos coletores de lixo (garis), e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº 049/2018, do Vereador
Robson Nogueira, “Institui a disciplina extracurricular ‘Oratória’ destinada ao Ensino Fundamental, no município de
Manacapuru e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº 050/2018, do Vereador Robson Nogueira,
“Dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa de inscrição em corridas do Município de Manacapuru aos doadores
voluntários de sangue e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº 052/2018, do Vereador Zé Luís,
“Institui a Lei ‘Infância sem Pornografia’ e dispõe sobre o respeito dos serviços públicos municipais à dignidade
especial de crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento e em condição de especial fragilidade psicológica”.
Projeto de Lei Municipal Nº. 056/2018, do Executivo Municipal “Abre crédito suplementar especial no orçamento
vigente do Município de Manacapuru e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal nº 074/2018, do Vereador
Alex Bezerra, “Dispõe sobre a proibição da cobrança da taxa de desperdício de Alimentos pelos restaurantes,
lanchonetes e estabelecimentos similares, e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal nº 076/2018, do
Vereador Alex Bezerra, “Estabelece diretrizes básicas para as ações de enfrentamento de intolerância religiosa e a
implementação de cultura de paz no município de Manacapuru, e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal
nº 079/2018, da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, Geodiversidade e Recursos Hídricos
que ‘Altera a Lei Municipal nº 433/2018 “Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos
municipais, entidades, instituições, empresas de pequeno, médio e grande porte, direta e indiretamente na fonte
geradora, e sua destinação às Associações e Cooperativas dos Catadores de materiais recicláveis e dá outras
providências” e determina outras providências’. Projeto de Lei Municipal nº 080/2018, do Vereador Alex Bezerra,
que ‘Disciplina o exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e companheiros de agentes políticos
e servidores investidos em cargos de direção, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo do Munícipio de
Manacapuru e dá outras providências’. Projeto de Lei Municipal nº 081/2018, do Vereador Paulinho Teixeira, que
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Dispõe sobre a instalação de fraldários para uso de pessoas com necessidades especiais e idosas, no Município de
Manacapuru, e dá outras providências’. Projeto de Lei Municipal nº 082/2018, do Vereador Alex Bezerra, que
“Dispõe sobre a doação de fraldas geriátricas para pessoas deficientes, acamados e idosos, e dá outras providências”.
Projeto de Lei Municipal nº 083/2018, Executivo Municipal da ‘Altera a Lei Municipal n. 345 de 02 de dezembro de
2015 que “Instituiu o Conselho Municipal de Cultura e dá outras providencias”’. Projeto de Lei Municipal
nº 084/2018, do Vereador Júnior De Paula que “Dispõe a obrigatoriedade dos hospitais e maternidades orientação
para primeiros socorros em caso em engasgamento, aspiração de corpo estranho prevenção de morte súbita de recémnascidos”. Projeto de Lei Municipal nº 085/2018, do Vereador Júnior De Paula que "Dispõe sobre a determinação de
prioridade de atendimento, para pessoas que realizam tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise ou
utilizem bolsa de colostomia, na Cidade de Manacapuru”. Projeto de Lei Municipal Nº. 086/2018, autoria do
Vereador Júnior De Paula, que “Assegura vacinação diferenciada, domiciliar, às pessoas com deficiência motora
incapacitante e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº. 087/2018, autoria do Vereador Júnior De Paula,
que “Dispõe sobre a oferta de leito hospitalar privativo para mães de natimorto e mães com óbito fetal e se necessário
ou solicitado, com acompanhamento psicológico”. Projeto de Lei Municipal Nº 088/2018, autoria do Vereador
Francisco Coelho, “Denomina de Prof. Cizinando Menezes, a Escola Municipal de Ensino Fundamental-EMEF, e dá
outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº 089/2018, autoria do Vereador Sassá Jefferson, “Denomina de
Eliomar Soares Feitosa, a atual Quadra de esporte localizada na Rua Alcântara Figueira no bairro de São José”.
Projeto de Lei Municipal Nº 090/2018, autoria do Vereador Sassá Jefferson, “Denomina de Tereza Félix Carvalho, a
atual Quadra de esporte localizada na Rua 31 de Março no bairro de São Francisco”. Projeto de Lei Municipal Nº
091/2018, autoria do Vereador Júnior De Paula, “Dispõe sobre a obrigatoriedade da aquisição de equipamentos
específicos e da realização das alterações necessárias nas instalações em hospitais, unidades médicas emergenciais e
laboratórios particulares, visando ao atendimento à pessoa obesa do município de Manacapuru e dá outras
providências”. Projeto de Lei Municipal Nº 093/2018, autoria do Vereador Natan Nogueira, “Altera a Lei Municipal
nº 473/2018 que ‘Institui normas acerca da alienação de bens imóveis da Administração Pública Direta e Indireta do
Município de Manacapuru’”. Projeto de Lei Municipal Nº 094/2018, autoria do Vereador Paulo Teixeira, “Institui a
realização de teste de Acuidade Visual nas Escolas e Creche, no Município de Manacapuru, e dá outras
providências”. Projeto de Lei Municipal Nº 095/2018, autoria do Vereador Natan Nogueira, “Denomina de Prof.ª
Maria Izete Martins, a Escola Municipal de Ensino Fundamental – EMEF localizada na Avenida Pedro Moura no
bairro Terra Preta”. Projeto de Lei Municipal Nº 096/2018, autoria do Vereador Francisco Coelho, “Denomina de
Avenida José Tadros, a via de acesso ao Hotel SESC Manacapuru, conhecido por “Ramal Monte Cristo”, e dá outras
providências”. Projeto de Lei Municipal Nº 097/2018, autoria do Vereador Júnior De Paula, “dispõe, sobre a doação
de aparelhos auditivos, pelo poder público municipal, aos alunos regularmente matriculados no ensino fundamental
da rede pública Municipal de Manacapuru e dá outras providências”. Veto Total do Executivo Municipal: Veto
Total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº 025/2018 = autoria do Vereador Júnior De Paula, “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”. Veto Total do Executivo Municipal
ao Projeto de Lei nº 036/2018 = autoria do Vereador Tchuco Benício, “Obriga os postos de combustíveis a informar
se a gasolina comercializada é formulada ou refinada e informar a origem das mesmas”. Veto Total do Executivo
Municipal ao Projeto de Lei nº 051/2018 = autoria do Vereador Robson Nogueira, “Dispõe sobre a obrigatoriedade de
os órgãos públicos Municipais, afixarem na face interna das portas de suas salas, relação do material permanente
localizado nas mesmas, e dá outras providências”. Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº
059/2018 = autoria do Vereador Tchuco Benício, “Dispõe sobre a proibição da cobrança, pelas instituições
educacionais, de taxas de emissão e registro de diplomas e outros documentos comprobatórios acadêmicos e escolares
no âmbito do município de Manacapuru e dá outras providências”. Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de
Lei nº 060/2018 = autoria do Vereador Tchuco Benício, “Obriga os estabelecimentos públicos e privados localizados
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no município a inserir nas placas de atendimento prioritário, o símbolo mundial do autismo e dá outras providências”.
Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº 064/2018 = autoria do Vereador Robson Nogueira, “Dispõe
sobre a obrigatoriedade de exibição de mídias audiovisuais sobre prevenção às drogas, álcool e seus malefícios nas
aberturas de shows, eventos artísticos, culturais e educacionais no âmbito do Município de Manacapuru, e dá outras
providências”. Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº 065/2018 = autoria do Vereador Tchuco
Benício, “Dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de placa ou cartaz nos cartórios de Registro Civil, informando
sobre a gratuidade do registro de nascimento e pelo assentamento de óbito”. Veto Total do Executivo Municipal ao
Projeto de Lei nº 066/2018 = autoria da Vereadora Lindynês Leite, “Dispõe sobre o uso de espaços públicos de
publicidade para campanhas educativas de combate a atos de violência contra a mulher”. Veto Total do Executivo
Municipal ao Projeto de Lei nº 072/2018 = autoria do Vereador Tchuco Benício, “Dispõe sobre a utilização de lacre
inviolável nas embalagens de alimentos entregues em domicílio em Manacapuru e dá outras providências”. Veto
Total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº 075/2018 = autoria do Vereador Robson Nogueira, “Dispõe sobre
a obrigatoriedade de afixação de placa ou cartaz informando sobre os direitos da pessoa portadora de câncer nos
estabelecimentos de atendimento à saúde no Município de Manacapuru e dá outras providencias”. Veto Total do
Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº 077/2018 = autoria do Vereador Tchuco Benício, “Dispõe sobre a afixação
de cartaz com informações sobre as consequências do uso de anabolizantes, e dá outras providências”. DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO: Requerimento Nºs 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826 e 827/2018, autoria do vereador Pedro
Henrique. Apoiado pelos vereadores: Sérgio Ferreira, João Luiz, Paulo Teixeira, Tchuco Benício, Valciléia Maciel,
Zé Luiz, Lindynês Leite e Francisco Coelho da Silva. Requerimento Nºs 828, 829, 830, 831 e 832/2018, autoria do
vereador João Luiz. Apoiado pelos vereadores: Paulo Teixeira, Tchuco Benício, Sérgio Ferreira, Alex Bezerra,
Francisco Coelho da Silva, Pedro Henrique, Valciléia Maciel e Lindynês Leite. Requerimento Nºs 833, 834, 835 e
836/2018, autoria do vereador Paulo Teixeira. Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite, João Luiz, Alex Bezerra,
Francisco Coelho da Silva, Natan Nogueira, Pedro Henrique e Tchuco Benício. Requerimento Nºs 837 e 838/2018,
autoria do vereador Sérgio Ferreira. Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite, Tchuco Benício, Valciléia Maciel,
Pedro Henrique, Francisco Coelho da Silva e João Luiz. Requerimento Nºs 843, 844, 845, 846, 853, 854, 855 e
856/2018, autoria do vereador Natan Nogueira. Apoiado pelos vereadores: João Luiz, Tchuco Benício, Paulo
Teixeira, Pedro Henrique, Valciléia Maciel, Sérgio Ferreira, Zé Luiz e Francisco Coelho da Silva. Requerimento Nºs
848/2018, autoria do vereador Alex Bezerra. Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite, João Luiz, Francisco Coelho
da Silva, Pedro Henrique e Sérgio Ferreira. Requerimento Nºs 849, 850, 851 e 852/2018, autoria do vereador
Valciléia Maciel. Apoiado pelos vereadores: Paulo Teixeira, Tchuco Benício, João Luiz, Sérgio Ferreira, Lindynês
Leite, Pedro Henrique e Francisco Coelho da Silva. Requerimento Nºs 858/2018, autoria do vereador Lindynês Leite.
Apoiado pelos vereadores: Francisco Coelho da Silva, Alex Bezerra, Tchuco Benício, João Luiz, Valciléia Maciel,
Paulo Teixeira, Pedro Henrique, Sérgio Ferreira e Natan Nogueira. Requerimento Nºs 859, 860, 861 e 862/2018,
autoria do vereador Robson Nogueira. Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite e Francisco Coelho da Silva.
Indicação Nº 183, 184, 185 e 194/2018 de autoria do vereador Alex Bezerra. Apoiado pelos vereadores: Lindynês
Leite e Francisco Coelho da Silva. Indicação Nº 181/2018 de autoria do vereador João Luiz. Apoiado pelos
vereadores: Lindynês Leite, Alex Bezerra, Sérgio Ferreira, Francisco Coelho da Silva e Natan Nogueira. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente, vereador Francisco Coelho, encerrou a sessão ordinária do dia seis de agosto 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.
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