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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 doze de
dezembro de dois mil e dezoito.
Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (12/12/2018), 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, secretariado pela vereadora Lindynês Leite. PRESENTES,
os Vereadores: (01) Alex Bezerra; (02) Francisca Coroca; (03) Francisco Coelho da Silva; (04) Sassá Jefferson; (05)
Junior de Paula; (06) Zé Luís; (07) Dr. Leonardo; (08) Lindynês Leite; (09) Tchuco Benício; (10) Natan Nogueira;
(12) Sérgio Ferreira; (13) Pedro Henrique; (15) Valciléia. AUSENTES: (11) Paulo da Silva Teixeira; (14) Robson
Nogueira. 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, Provérbios 3, 1-3 (Decreto Legislativo nº
003/1994). Dando seguimento, o Presidente, vereador Francisco Coelho passou os trabalhos para leitura dos
EXPEDIENTES RECEBIDOS: Mensagem nº 30, de 04 de dezembro de 2018, do Executivo Municipal
encaminhando para votação o Projeto de Lei Municipal Nº./2018, que “Dispõe sobre a doação da área de terras que
específica a Associação dos Deficientes de MPU – ADEMPU”. Projeto de Lei Municipal Nº. 132/2018, do Executivo
Municipal que “Dispõe sobre a doação da área de terras que específica a Associação dos Deficientes de MPU –
ADEMPU”. Ofício nº 106/2018/8-2º CIBM. EXPEDIENTES EXPEDIDOS: Parecer Nº 128/2018 – CLJRF/CMM
da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Manacapuru, pela inconstitucionalidade
ao Projeto de Lei Municipal nº 114/2018, autoria do vereador Júnior De Paula, “Dispõe sobre a obrigatoriedade da
apresentação da carteira de vacinação para matrícula de alunos na rede de ensino no município de Manacapuru e dá
outras providências”. Parecer Nº 143/2018 – CLJRF/CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da
Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei Municipal Nº. 127/2018, autoria do Vereador Júnior
de Paula, que ‘Dispõe sobre o “Atendimento aos alunos Deficientes Surdos-Mudos e Visuais” nos cursinhos
preparatórios para o pré-vestibular, e dá outras providências’. Parecer Nº 144/2018 – CLJRF/CMM da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei Municipal Nº.
128/2018, autoria do Vereador Júnior de Paula, que ‘Institui o Programa de Turismo Educativo para os alunos da rede
Municipal de Ensino de Manacapuru, e dá outras providências’. Parecer Nº 145/2018 – CLJRF/CMM da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei Municipal Nº.
131/2018, do Executivo Municipal que “Institui tabela única de taxa cobrada pelo Instituto Municipal de Engenharia,
Fiscalização, Segurança e Educação do Transito e Transportes de Manacapuru – IMTRANS, dá outras providências”.
Parecer Nº 147/2018 – CLJRF/CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de
Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei Municipal Nº. 129/2018, autoria do Vereador Tchuco Benício, que “Institui
o Cartão de Identificação para Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, residente no Município de Manacapuru dá
outras providências”. O Presidente, vereador Francisco Coelho da Silva: “Eu gostaria de fazer um breve
relato e já desejar ao nosso colega vereador Dr. Léo, bem-vindo ao retorno a esta Casa e desejar todo
sucesso do mundo a vossa excelência e dizer que nós colocamos como pauta neste período que nós
estamos a frente do legislativo usarmos sempre o princípio da impessoalidade e respeitar dentro das
nossas atribuições usando o princípio da urbanidade, de sermos coerente com as nossas colocações. Já
quero desejar vossa excelência um bom retorno a esta Casa e não tenho dúvida que será uma grande
conquista para o parlamento devido ao seu conhecimento técnico, dizer que o parlamento se sente
honrado pelo seu retorno”. Solicitaram cópias os vereadores: Valciléia Maciel e Tchuco Benício. Em
seguida o Presidente, vereador Francisco Coelho, passou os trabalhos para ouvir o PEQUENO EXPEDIENTE:
Primeiro orador, vereador FRANCISCO COELHO DA SILVA: “Nossa vinda hoje na tribuna é que
tendo em vista que hoje será votado as emendas impositivas dos vereadores, nós conseguimos inserir no
texto constitucional do município na lei orgânica a emenda impositiva, que é uma nova vertente do
parlamento Manacapuruense e o primeiro parlamento do interior do Amazonas a poder ter esse
dispositivo legal, que dá mais liberdade e autonomia ao vereador a legislar sobre aquelas demandas que o
nosso poder público ainda se torna deficiente. A minha emenda impositiva que irá ser votada hoje, eu
estou destinando cem por cento da minha emenda que dá um montante de entorno mais de cento e vinte
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três mil reais, estou destinando a construção da UTI do Hospital Lázaro Reis que é um caso lamentável.
Todo município que existe mais de quarenta mil habitantes existe UTI, Manacapuru está saindo na frente
através de uma iniciativa priori do vereador Francisco Coelho tendo em vista que representarmos a
Câmara Municipal de Manacapuru, mas quero agradecer vossas excelências por terem sinalizado de
forma positiva em entender este alcance e avanço da boa técnica legislativa, que agora o parlamento
legislativo vai poder usar desta ferramenta. Com essa emenda impositiva nós haveremos de estar dando
uma contribuição incomensurável a sociedade Manacapuruense, então por conta disso eu gostaria de
merecer atenção dos meus, pares para que pudéssemos votar esta emenda que é um sonho e uma
necessidade do povo Manacapuruense em melhorar sua infraestrutura que se relaciona a saúde pública no
município de Manacapuru, muito obrigado”. Seguinte o Presidente, vereador Francisco Coelho, passou os
trabalhos para o GRANDE EXPEDIENTE: Pela ordem: vereador Natan Nogueira: “Até para dar um
destaque ao retorno do Dr. Léo. A gente poderia ouvir o Dr. Léo primeiro. É uma praxe da Casa”.
Primeiro orador, vereador DR. LÉO: “Queria cumprimentar a todos os vereadores de forma igual e
carinhosa. Cumprimentar o presidente desta Casa e toda mesa. E dizer para vocês que é a maior
tranquilidade que eu retorno. Um retorno de uma forma bem rápida. Mas conversei muito com o vereador
João Luiz, que foi um cara excepcional, de palavra e muito honesto. Eu acho que todos aqui têm uma
ótima impressão do João, aquela saída até com saúde. Mas é dizer que estou retornando, passei dois anos
fora desta Casa. Assumi uma secretaria a pedido do prefeito e a quem eu agradeço imensamente. Ainda
somos muito parceiros, mas eu precisava retorna ao cargo ao qual eu fui eleito. Um cargo que nós todos
fomos eleitos, foi muito bom estar com vocês, espero contribuir. Tenho um pouco de experiência na parte
jurídica da Casa, agora eu quero aprender com vocês, gostaria de aprender um pouco com cada um. Aqui
é uma Casa em que os interesses são do povo, não são pessoais, então a gente tem que dividir,
experiência, trabalho, motivação. Como vereador eu entro cru, eu não tive nem um dia de vereador. Eu
tomei posse e no outro dia eu fui chamado para compor secretariado. Eu espero a partir de agora ter a
compreensão de vocês, se eu tiver errado em alguma coisa, mas vocês podem me corrigir que eu não
tenho problema aprendo rápido e a gente está aqui para isso. Eu queria consignar aqui, a presença de
vários amigos que tiveram na minha caminhada. Foi como eu cheguei no meu cargo, amigos, Deus, muita
fé e muito trabalho. Achei muito interessante a questão das emendas impositivas, porque não existia. Eu
fui advogado desta Casa e não existia. É uma forma de cada colega aqui colocar um pouquinho do seu
trabalho junto ao executivo, e fazer valer os anseios do povo. Eu queria enfatizar que todos me ouvissem.
Essa Casa recebe reclamações de todos os cantos de Manacapuru, nós somos quinze vereadores e
recebemos informações a tempo e a hora. Nós sabemos não só as fofocas do município, sabemos o que
acontece muitas das vezes dentro da Casa dos nossos eleitores, que por muitas das vezes viram os nossos
amigos. O executivo não consegue ter esse alcance que nós temos diariamente. Essa quantidade de
informação, necessidade do povo e quantidade de trabalho ela tem que virá efetividade. Não só a gente
receber informação, mas fazer com que ela aconteça. E como nós somos fiscais do povo, nós legislamos e
fiscalizamos. Com essas emendas impositivas, vocês não têm ideia do poder do alcance que nós
vereadores manacapuruenses vamos ter. Eu espero que todos os colegas tenham bastante alcance com
suas emendas e façam propaganda mesmo, porque o povo precisa saber o que cada um colega está
trabalhando em cima disso. O povo espera isso de cada um de nós, que nós recebamos as informações, as
necessidades e trabalhemos para que elas aconteçam. Muito obrigado a cada um vereador aqui, espero
contribuir mais uma vez e que Deus abençoe essa Casa”. Vereador Natan Nogueira: “Solicitar do plenário
e da mesa, a nossa retirada do plenário. Vossa excelência é sabedor do nosso trabalho, aqui quanto
presidente da comissão de orçamento da Câmara, hoje nós estamos votando o orçamento com as emendas
impositivas. Só que eu deixei de acompanhar as emendas dos deputados em Manaus, e os colegas
avançaram e eu fiquei fora. Fui chamado agora a pouco pela equipe técnica, lá na assembleia para ver se
eu consigo salvar uma emenda impositiva lá também de um colega deputado. Por isso estou pedindo de
vossa excelência que me libere do plenário, para que eu possa correr lá e tentar resolver essa demanda”.
O Presidente vereador Francisco Coelho da Silva: “Eu concedo até porque sei da ligação que vossa
excelência tem com o deputado Josué Neto, e eu presumo que essa emenda do deputado seja destinada ao
povo manacapuruense e eu não tenho dúvida disso na área social. E eu gostaria de deixar consignado na
fala a justificativa do vereador Paulo Teixeira”. Segundo orador, vereador ALEX BEZERRA: “Dar
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boas vinda ao Doutor Leonardo Guimarães, que ficou dois anos ausentes, assumindo a secretaria de
governo do município de Manacapuru. Também falar sobre a conquistas desse parlamento que são a
questão das emendas impositivas, realmente é um avanço. Desde mil novecentos e quarenta e oito, que
surgiu o parlamento em Manacapuru, até agora dois mil e dezoito, foram muitos anos em que hoje nós
vemos uma conquista efetiva para os vereadores. Destinar recursos para beneficiar diretamente a
população. Também tive a oportunidade de destinar recursos para viabilizar a execução de um dos
projetos de minha autoria, que foi tramitado nesta Casa aprovado pelos vereadores, e creio que já tenha
sido sancionado pelo executivo, que é a questão de doação de fraldas geriátricas para pessoas com
deficiências, pessoas acamadas e pessoas idosas. Foi uma das minhas bandeiras que tomei para batalhar,
porque durante a minha campanha, quando eu visitava as casas das pessoas, vez ou outra encontrava um
idoso, ou um deficiente acamado, sem poder se movimentar. Geralmente famílias muito pobres é muito
caro o custo, e é todos os dias. Eu vi essa necessidade, e agora estou tendo a oportunidade de ajudar essas
pessoas através das emendas impositivas. Então é uma conquista muito grande para este parlamento e
para os vereadores. Recebi reclamação do povo acerca do recurso que é descontando em razão do
empréstimo consignado. Muitos funcionários questionam com medo de se manifestar, quando existe
algum problema somos nós que eles procuram, para falar o que está acontecendo para pedir ajuda.
Algumas pessoas fizeram empréstimo, e esse empréstimo tem que ser descontado na folha de pagamento,
a prefeitura desconta e tem que repassar ao banco. O problema é que a prefeitura, segundo informações da
população, a prefeitura vem descontando, mas não está repassando para o banco. Essas pessoas que
teoricamente estavam despreocupadas porque nos seus contracheques estavam o desconto, agora estão
sendo cobrados pelo banco, chega uma cartinha do banco, cobrando porque o recurso não está sendo
repassado. Isso é crime. Isso e apropriação indébita. Tenho cópia dos contracheques aonde é descontado,
mas não chega no banco. Isso é seríssimo. Nós enquanto porta voz do povo manacapuruense não
podemos nos calar diante dessas irregularidades. E nós vamos fazer o que for necessário, para que esse
cidadão que nos procuram e trazem os seus lamentos, e esperam que nós façamos alguma coisa. Não
somos nós que temos a caneta para resolver, mas estamos aqui para cobrar em nome da população
manacapuruense. E é esse o nosso trabalho”. Terceiro orador, vereador TCHUCO BENÍCIO:
“Vereador Leonardo, doutor Léo, seja bem-vindo a esta Casa, seja bem-vindo ao seu lugar. Quero aqui
mencionar mais uma vez o trabalho que nós estamos realizando nos bairros de Manacapuru. E também
nas comunidades com as nossas ações de saúde que fazemos nas comunidades e trouxemos um marco
histórico para Manacapuru, que foi a questão do gabinete no bairro. Muitos diziam que iria parar logo,
isso não vai durar, ele não vai aguentar. Mas graça a Deus, com a força de Deus, com o apoio da minha
família e dos meus amigos que me ajudam, e que nos acompanham, o trabalho continua. Nós estamos
chegando a marca de novecentos atendimentos a pouco mais de um mês. É um marco histórico na cidade
e também na política. Estamos aqui nessa virada do ano, observando alguns bairros, aonde abrirei mais
dois gabinetes, neste próximo ano, pra levar esse entendimento na saúde para as pessoas que tem essa
dificuldade. A emenda impositiva, com certeza é algo marcante para todos nós. E eu tive a honra de poder
participar desse marco político na história de Manacapuru. Onde eu pude destinar cinquenta por cento da
minha emenda para a UTI que é de suma importância para o município. Também eu pude contemplar
dois poços artesianos para a comunidade do Arapapá, onde os mesmos utilizam o poço artesiano da
escola, e os comunitários terão a oportunidade de ter água potável própria, sem precisar usar a da escola.
Onde destinei também para a comunidade Belo Horizonte. Destinei também a construção de uma casinha
de saúde, na comunidade Monte Sinai, no quilometro dezessete, lá no ramal da Viúva. E assim a gente vai
atendendo os pedidos das pessoas que estão necessitadas. Então sou muito grato de poder fazer parte
também desse marco, e quando essa UTI for construída, nós também teremos um dedinho lá, uma parcela
de contribuição na construção dessa UTI que será muito importante para o município de Manacapuru.
Ontem eu pude visitar algumas comunidades e fiquei muito satisfeito. Vossa excelência sabe que eu
venho a essa tribuna, não somente para elogios, como também para cobranças. E fiquei muito satisfeito
quando fui ao Arapapá e na Bela Vista e sai pegando essa estrada e cheguei até a comunidade no asfalto e
no concreto. A comunidade está melhor do que a cidade. Andei por algumas ruas da comunidade Bela
Vista, e lá não está sendo realizado somente o serviço de recapeamento não, também serviço de meio fio
e calçadas. Está ficando muito bonito o serviço que está sendo realizado. E também fortalecer o pedido
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para cidade. Porque eu saio de casa debaixo de buracos, a rua por onde a gente passa, algumas ruas
parecem ramais, sem asfalto, o negócio está complicado. Eu não consigo mais andar de moto sem ser
chamado atenção, é sair de moto as pessoas dizerem e aí vereador cadê? Então a gente está aqui hoje
fortalecendo o pedido, para que esse asfalto se estendam as ruas que ainda não foram contempladas”.
Quarto orador, vereador JÚNIOR DE PAULA: “O mesmo sentimento dos demais colegas que hoje
vem a tribuna para destacar as emendas impositivas. Eu também quero destacar as emendas no orçamento
que também foram aprovadas por essa Casa ontem, emendas de nossa autoria. E desde já agradecer, a
vossas excelências que acataram as nossas emendas ao projeto. Mudando alguns recursos, destinando
esses recursos para outros lugares. E aí eu quero destacar, que ontem nós aprovamos nesta Casa, duzentos
e quarenta mil reais de emenda modificativa, para o posto de saúde de Campinas do Norte, reforma, e
também para Nossa Senhora da Conceição no Ajaratuba, construção neste caso. Cem mil reais, para a
reforma do hotel turístico do Piranha. Cem mil reais para a ponte do Biribiri e Correnteza, para que não
haja mais esses discursos, que não está dentro do orçamento incluso. Cem mil reais para a reforma da
quadra do Biribiri que está parada. Quarenta mil reais para o transporte de pacientes que precisam ir para
Manaus para fazer hemodiálise. Muito bem destacado aqui pelo vereador Tchuco o papel do IMTRANS,
já faz alguns anos que nós não presenciamos na cidade, nenhum tipo de instalação, seja sinalização
semafórica, sinalização vertical ou horizontal. E aí nós também destinamos ontem, e aprovados por
vossas excelências, cem mil reais, para instalação de semáforo na cidade. Em alguns pontos estratégico
que precisam desta instalação. No que diz respeito as emendas impositivas, muito bem destacado pelo
vereador Tchuco, vereador Alex, por vossa excelência que fez uma explanação no que consiste essas
emendas impositivas. Nós destinamos quarenta mil reais, para a compra de aparelhos de
ultrassonografias, também para o posto do Biribiri. Vinte e cinco mil reais para instalação de uma sala
cinema, no meio educacional conhecido como sala de mídia, para creche do Biribiri. Para que as crianças
possam está tendo uma aula mais atrativa e diferenciada. Vinte mil reais para aquisição de um bote, com
um motor 20HP quatro tempos para o SOS para a comunidade Nossa Senhora da Conceição, no
Ajaratuba. Vinte mil reais, para compra de um SOS para Ilha do Ajaratuba. E vinte mil reais para compra
de um SOS no Iauara. Essas foram as nossas emendas. Nós estamos encerrando mais um ano legislativo,
só faltam três sessões pela frente, na próxima semana nós teremos eleição para presidente nesta Casa.
Parabenizar a vossa excelência, pelo brilhante trabalho. E principalmente vossa excelência apresentou
falhas, mas também apresentou qualidades. Nós tínhamos a intensão de estar concorrendo na eleição da
presidência dessa Casa, mas através de uma conversa com o vereador Jefferson Batalha o Sassá, já está
confirmado nós iremos votar no vereador Jefferson Sassá para presidente. Então manifestar o meu voto
desde agora”. O Presidente, vereador Francisco Coelho da Silva: “A minha torcida é apenas para que
nós possamos avançar cada vez mais, nesse ano estamos completando setenta anos de existência do
parlamento. Doutor Léo, tentamos implementar uma nova técnica do parlamento municipal, além de dar
mais salubridade a instituição. Nós somos passageiros aqui, isso é do povo. Nós temos procurado, sempre
se utilizando do princípio norteador da vida de um homem que busca a justiça, a imparcialidade ao
presidir esse poder. E eu espero que o próximo presidente, não vou dizer que tem que fazer o que eu fiz,
mas fazer aquilo que se aproxima do que é legal, do que é correto. Nós não podemos ostentar enquanto
presidente desta Casa, achar que nós somos donos disso aqui, isso aqui é coisa pública. O regime da
democracia é isso. E eu sou totalmente favorável que nós possamos ter uma espécie de rotatividade no
poder, porque cada um implementar a sua marca. Pode ter certeza, quero dizer a vossas excelências eu
estou aqui na plateia aplaudindo, tentando contribuir para que o próximo presidente possa fazer um
extraordinário trabalho, na frente desta instituição Câmara de Manacapuru”. Quinto orador, vereador
SÉRGIO FERREIRA: “Eu quero acompanhar a fala de alguns vereadores que falaram das nossas
emendas parlamentares que é um avanço, eu tive a felicidade de fazer a nossa indicação da nossa emenda
diretamente para o Hospital. Todo o povo de Manacapuru sabe da grande importância que é uma UTI no
nosso Hospital, com toda certeza ira salvar muitas vidas. Não posso deixar de parabenizar a volta do Dr.
Léo que esteve ao longo desses dois anos assumindo uma importante secretaria da administração pública,
desejamos que o senhor faça o mesmo nesse segundo biênio na Casa do povo. Quero fazer um pouco do
retrato do nosso trabalho ao longo desses quase dois anos de mandato, onde tivemos a oportunidade de
visitar várias comunidades do interior, vários bairros e defender o povo em todos os seguimentos do
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nosso mandato. Muitas das vezes encontrando várias barreiras, mas jamais desistindo do nosso trabalho e
mandato. Quero desejar a todos os colegas vereadores, que no próximo biênio seja de grandes lutas e
grandes avanços para todos nós. Infelizmente não posso dizer o mesmo da administração pública, o que
tenho é pedir para o administrador como representante do povo é que ele tenha juízo, que a partir do
segundo biênio venha rever todo o descaso e sofrimento que esse administrador causou ao povo de
Manacapuru. Nossa cidade mergulhou em um mar de lama, infelizmente o que eu tenho a dizer ao senhor
prefeito é que tenha juízo e que Deus possa realmente dar orientação a ele. Quero falar dos vigias que
ontem se reuniram com a imprensa para reivindicar um direito que é deles, onde infelizmente foram
demitidos em setembro e o pior de tudo é que usaram de má fé, deixando esses homens de famílias
trabalharem um mês, já sabendo que não iriam pagar, virou uma falta de respeito com esses pais de
famílias. Já marcaram mais de cinco datas e não pagam esses funcionários, ou seja, uma administração
perdida e sem moral. A partir do momento que eu não estiver mais condições de exercer meu mandato, eu
venho aqui nesta tribuna e declaro extinto meu mandato. Hoje é o que está acontecendo em Manacapuru,
vocês podem ir pesquisar o que estou falando, esses homens estão sem receber seus salários, estão sendo
enganados por esta administração que não tem respeito pelo povo de Manacapuru. Sem falar dos
funcionários da saúde que estão sem receber. Meus irmãos não podemos chegar nesta Casa e calar, eu fiz
uma relação das atrocidades desta administração e deu para mais de trinta, devo pedir que Deus tenha
piedade do povo de Manacapuru, muito obrigado”. Sexto orador, vereador ZÉ LUÍS: “Quero
parabenizar o Dr. Léo pela sua volta, você está em um lugar onde consegui ganhar a simpatia do povo e
chegar até aqui. Acompanhando a fala dos nossos nobres edis, quero dizer que destinei as minhas
emendas impositivas ao interior de Manacapuru. Destinei para a vila do Tuiué para a compra de SOS,
destinei também para que possa ser feita a torre telefônica para que possa funcionar, destinei para a vila
do Jacaré, vila do Caviana. Destinei minhas emendas impositivas para a zona rural, porque entendo que
nós aqui na cidade passamos por dificuldade, imagine nosso povo da zona rural! que quando adoecem não
tem um SOS para trazê-los até a cidade. Destinei todas as emendas e tenho feito assim em todo o meu
mandato em prol da zona rural. A zona rural precisa de um olhar carinhoso do poder público para nossos
irmãos da zona rural, porque eu sei, porque já morei na zona rural e minha família mora na zona rural e
sei da dificuldade que é. Eu quero parabenizar o presidente por esses dois anos de mandato que teve e que
Deus possa abençoar. Nós estamos muito confiantes que na próxima semana ira ser uma semana
aplausível para vossas excelências nesta Casa. Tenho a certeza que nesses dois últimos anos o prefeito
continuará sim fazendo muito por Manacapuru, tenho certeza que o presidente desta Casa vai ajudar e
muito o prefeito, muito obrigado”. Sétimo orador, vereador LINDYNÊS LEITE: “Hoje resolvi fazer
uso desta tribuna para falar das emendas impositivas e também das emendas não impositivas. Como foi
um acordo na grande maioria dos vereadores e foi muito plausível a decisão em destinar recursos para a
construção da UTI do Hospital, também estive destinando parte das minhas emendas impositivas e a outra
parte foi para a castração de animais e manutenção do controle de zoonoses com a dedetização de
parasitas. Aqui quero falar sobre uma emenda do asfaltamento na rua Beco Silves e beco Novo Airão.
Como vossas senhorias falaram aqui, é notório como encontra nossa cidade, nós precisamos saber de que
forma está sendo feito esse serviço de tapa-buraco e asfaltamento. Uma vez que foi declarado pelas redes
sociais que em torno de cinquenta milhões de reais e até o momento muitas ruas ainda não chegaram essa
infraestrutura. Faço esse questionamento a respeito do asfaltamento, vamos esperar a solução que o poder
público vai dar, se caso não faça sua obrigação, nós teremos que tomar uma providência. Vale lembrar
que estou que estou fazendo emendas referentes a reforma e manutenção de lanchas que estão
abandonadas na estrada do EXTRAMAR. Essas lanchas estão abandonadas mais de anos pela secretaria
de saúde, nesse porto existe algumas lanchas que estão abandonadas e já fiz vários pedidos para que essas
lanchas sejam doadas para comunidades ou para o comando de Policia Militar, para que os mesmos
pudessem fazer o serviço de policiamento nas vilas. Outro questionamento é o estágio supervisionado
para estudantes universitários, uma vez que o transporte tem uma superlotação e podemos diminuir a
superlotação, fazendo os estagiários que utilizam estes ônibus para fazer esse estágio em Manaus, que
fiquem dentro do município de Manacapuru. Quero falar sobre uma emenda que estou fazendo com o
nome Meu Primeiro Emprego, muitas pessoas se formam, mas não tem experiência na área, então fiz uma
emenda onde dentro do município teria vagas para as pessoas que se formaram no ensino superior ou em
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curso técnico, mas que nunca se aperfeiçoaram na área. Essa pessoa teria um pequeno valor que seria
dado mensalmente e quando terminasse esse estágio, ela estaria com o Curriculum com experiência na
área que se formou. Para finalizar estou destinando oitenta mil reais para a perfuração de poços artesianos
em nove comunidades, não mais só tenho a agradecer todos vocês e pedir que votem favorável para que
essas emendas possam ser aprovadas e concretizadas, muito obrigado”. Em seguida, o Presidente, vereador
Francisco Coelho, passou aos trabalhos da ORDEM DO DIA e havendo quórum regimental, PRESENTES, os
Vereadores: (01) Alex Bezerra; (02) Francisca Coroca; (03) Francisco Coelho da Silva; (04) Sassá Jefferson; (05)
Junior de Paula; (06) Zé Luís; (07) Dr. Leonardo; (08) Lindynês Leite; (09) Tchuco Benício; (12) Sérgio Ferreira;
(13) Pedro Henrique; (15) Valciléia. Foi ENCAMINHADO a comissão de Justiça: Projeto de Lei Municipal Nº.
132/2018, do EXECUTIVO MUNICIPAL que “Dispõe sobre a doação da área de terras que específica a Associação
dos Deficientes de MPU – ADEMPU”. Foram APROVADOS por unanimidade: Emenda Parlamentar Nº 001/2018,
autoria dos Vereadores: Francisca Coroca; Francisco Coelho da Silva; João Luiz; Lindynês Leite; Tchuco Benício;
Sérgio Ferreira; Pedro Henrique; Robson Nogueira; Valciléia. Emenda Parlamentar Nº 002/2018, autoria da
Vereadora Valciléia. Emendas Parlamentar Nºs 003, 032/2018, autoria do Vereador Robson Nogueira. Emendas
Parlamentar Nºs 004, 005, 036/2018, autoria da Vereadora Lindynês Leite. Emendas Parlamentar Nºs 006, 024, 025,
041, 042/2018, autoria do Vereador Pedro Henrique. Emenda Parlamentar Nº 007, 008, 019, 026, 027/2018, autoria
do Vereador Alex Bezerra. Emendas Parlamentar Nºs 009, 023/2018, autoria do Vereador Sassá Jefferson. Emendas
Parlamentar Nºs 010, 011, 012, 013, 020/2018, autoria do Vereador Júnior De Paula. Emendas Parlamentar Nºs 014,
015, 016, 028/2018, autoria do Vereador Paulo Teixeira. Emendas Parlamentar Nºs 017, 022, 034, 035/2018, autoria
do Vereador Zé Luís. Emendas Parlamentar Nº 018, 021, 033/2018, autoria do Vereador Natan Nogueira. Emendas
Parlamentar Nºs 029, 030, 031/2018, autoria do Vereador João Luiz. Emendas Parlamentar Nºs 037, 038, 039,
040/2018, autoria do Vereador Tchuco Benicio. Foram APROVADOS por unanimidade: Emendas a Projeto de Lei
Nºs 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050/2018 autoria da Vereadora LINDYNÊS LEITE, alterando
o Projeto de Lei Municipal nº 117/2018, que “Estima a receita e fixa a despesa do Município de Manacapuru para o
exercício de 2019”. Foi APROVADO por unanimidade para primeira discussão e votação (artigo por artigo): Projeto
de Lei Municipal nº 117/2018, de autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL, que “Estima a receita e fixa a despesa do
Município de Manacapuru para o exercício de 2019”. Foram APROVADOS por unanimidade para primeira
discussão e votação (artigo por artigo): Projeto de Lei Municipal nº 125/2018, autoria do Executivo Municipal, que
‘Dispõe sobre a criação do “Banco de Alimentos” e dá outras providências’. Projeto de Lei Municipal nº 126/2018,
autoria da Vereadora Valciléia Maciel, que “Denomina de Francisca Ferreira de Souza, a Unidade Básica de Saúde –
UBS localizada na comunidade Manairão km – 30 da estrada de Novo Airão”. Foram APROVADOS por
unanimidade: Parecer Nº 143/2018 – CLJRF/CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara
Municipal de Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei Municipal Nº. 127/2018, autoria do Vereador Júnior de Paula,
que ‘Dispõe sobre o “Atendimento aos alunos Deficientes Surdos-Mudos e Visuais” nos cursinhos preparatórios para
o pré-vestibular, e dá outras providências’. Parecer Nº 144/2018 – CLJRF/CMM da Comissão de Legislação, Justiça
e Redação Final da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei Municipal Nº. 128/2018, autoria
do Vereador Júnior de Paula, que ‘Institui o Programa de Turismo Educativo para os alunos da rede Municipal de
Ensino de Manacapuru, e dá outras providências’. Parecer Nº 145/2018 – CLJRF/CMM da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei Municipal Nº. 131/2018,
do Executivo Municipal que “Institui tabela única de taxa cobrada pelo Instituto Municipal de Engenharia,
Fiscalização, Segurança e Educação do Transito e Transportes de Manacapuru – IMTRANS, dá outras providências”.
Parecer Nº 147/2018 – CLJRF/CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de
Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei Municipal Nº. 129/2018, autoria do Vereador Tchuco Benício, que “Institui
o Cartão de Identificação para Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, residente no Município de Manacapuru dá
outras providências”. Permanece em pauta para segunda discussão e votação (globalizada), em segundo turno,
17/12/2018: Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal nº 002/2018, autoria dos Vereadores Robson Nogueira,
Alex Bezerra, Lindynês Leite, que “Acrescenta e altera artigos a Lei Orgânica do Município de Manacapuru, e dá
outras providências”. Permanecem em pauta para segunda discussão e votação (globalizada): Projeto de Lei
Municipal nº 117/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “Estima a receita e fixa a despesa do Município de
Manacapuru para o exercício de 2019”. Projeto de Lei Municipal nº 125/2018, autoria do Executivo Municipal, que
‘Dispõe sobre a criação do “Banco de Alimentos” e dá outras providências’. Projeto de Lei Municipal nº 126/2018,
autoria da Vereadora Valciléia Maciel, que “Denomina de Francisca Ferreira de Souza, a Unidade Básica de Saúde –
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UBS localizada na comunidade Manairão km – 30 da estrada de Novo Airão”. Foi RETIRADO DE PAUTA pela
Comissão: Parecer Nº 128/2018 – CLJRF/CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara
Municipal de Manacapuru, pela inconstitucionalidade ao Projeto de Lei Municipal nº 114/2018, autoria do vereador
Júnior De Paula, “Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação para matrícula de alunos
na rede de ensino no município de Manacapuru e dá outras providências”. Permanece em pauta para primeira
discussão e votação (artigo por artigo): Projeto de Lei Municipal Nº. 119/2018, autoria da Vereadora Lindynês Leite,
que “Dispõe sobre as boas práticas de gerenciamento da coleta e transporte do lixo hospitalar, e perfurocortante,
resíduos e das outras providências”. Foi RETIRADO DE PAUTA pelo autor, para correção: 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”. Constam na
Comissão de Finanças desta Casa: Emendas a Projeto de Lei Nºs 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049,
050/2018 autoria da Vereadora Lindynês Leite, alterando o Projeto de Lei Municipal nº 117/2018, que “Estima a
receita e fixa a despesa do Município de Manacapuru para o exercício de 2019”. Projeto de Lei Municipal em
pauta: Projeto de Lei Municipal nº 092/2018, autoria Júnior De Paula, que “Dispõe sobre a admissão, Municipal, de
diplomas de pós-graduação strictu sensu (mestrado e doutorado) originários de cursos ofertados de forma
integralmente presencial nos países do Mercado Comum do Sul - Mercosul, e em Portugal”. 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 114/2018, autoria do vereador Júnior De Paula, “Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da carteira de
vacinação para matrícula de alunos na rede de ensino no município de Manacapuru e dá outras providências”. Projeto
de Lei Municipal nº 117 de 25 de outubro de 2018, do Executivo Municipal, que “Estima a receita e fixa a despesa do
Município de Manacapuru para o exercício de 2019’. Projeto de Lei Municipal nº 118/2018, autoria do Vereador
Júnior De Paula, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão de exemplares da Bíblia Sagrada e demais
literaturas religiosas, no acervo de todas as bibliotecas públicas do município de Manacapuru”. Projeto de Lei
Municipal nº 124/2018, autoria do Vereador Tchuco Benício, que “Estabelece o atendimento emergencial aos alunos
portadores de diabetes e epilepsia, no âmbito da rede municipal de ensino”. Projeto de Lei Municipal Nº. 127/2018,
autoria do Vereador Júnior De Paula, que ‘Dispõe sobre o “Atendimento aos alunos Deficientes Surdos-Mudos e
Visuais” nos cursinhos preparatórios para o pré-vestibular’. Projeto de Lei Municipal Nº. 128/2018, autoria do
Vereador Júnior De Paula, que “Institui o Programa de Turismo Educativo para os alunos da rede Municipal de
Ensino de Manacapuru, e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº. 129/2018, autoria do Vereador
Tchuco Benício, que “Institui o Cartão de Identificação para Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, residente no
Município de Manacapuru dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº. 130/2018, autoria do Vereador Alex
Bezerra, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade a gravação em áudio e vídeo dos processos licitatórios e sua
transmissão ao vivo, por meio da internet, no portal da transparência do poder executivo, e dá outras providências”.
Projeto de Lei Municipal Nº. 131/2018, do Executivo Municipal que “Institui tabela única de taxa cobrada pelo
Instituto Municipal de Engenharia, Fiscalização, Segurança e Educação do Transito e Transportes de Manacapuru –
IMTRANS, dá outras providências”.
Projeto de Resolução Legislativa: Projeto de Resolução Legislativa nº 004/2018, da Comissão Permanente de
Saúde, que “Altera o Regimento Interno da Câmara Municipal de Manacapuru na forma que especifica”.
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
O Presidente vereador Francisco Coelho da Silva: “Quero agradecer a vossas excelências, segundafeira, estaremos entrando na última sessão, se assim nós conseguirmos limpar a pauta segunda-feira,
terça-feira estaremos limpando a pauta, que tem uma homenagem ao ex-prefeito Ângelus Figueira e ao
deputado federal Átila Lins. E na quarta-feira, será a grande votação, a escolha do novo presidente, que
ficará na frente do legislativo municipal, no biênio dois mil e dezenove a dois mil e vinte. Gostaria de
fazer um apelo a vossas excelências que estejamos de forma unanime na segunda e na terça, para que nós
pudéssemos limpar a pauta para na quarta-feira, nós podermos fazer a nova escolha do novo presidente.
Porque nós só podemos votar a presidência se nós limparmos a pauta, deixa isso bem claro”.
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Nada mais havendo a tratar, o Presidente, vereador Francisco Coelho, encerrou a sessão ordinária do dia onze de
dezembro 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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