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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 treze de março de dois mil e dezoito.

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito (13/03/2018), 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 Sassá Jefferson, secretariada pela vereadora
Lindynês Leite. PRESENTES, os Vereadores: (01) Alex Bezerra; (02) Francisca Coroca; (04) Sassá
Jefferson; (05) Junior de Paula; (06) Zé Luís; (07) João Luiz; (08) Lindynês Leite; (10) Natan Nogueira;
(11) Paulo da Silva Teixeira; (12) Sérgio Ferreira; (13) Pedro Henrique; (14) Robson Nogueira.
AUSENTES: (03) Francisco Coelho da Silva; (15) Valciléia. 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,
Tiago 1, 12-14 (Decreto Legislativo nº 003/1994). Dando seguimento, o Presidente em exercício, vereador
Sassá Jefferson passou os trabalhos para leitura dos EXPEDIENTES RECEBIDOS: Ofício SEMPRA
Circular/PMM nº 008/2018; Convite_UEA-Solenidade de Outorga de Grau do Curso Superior de Tecnologia
em Gestão de Turismo. Ofício nº 521/2018/GP-DGI. Solicitação cópias: Natan Nogueira e Robson Nogueira.
Vereador Robson Nogueira: “Solicito copias dos ofícios e pedir para pegar no meu gabinete um convite de
uma audiência pública que vai haver amanhã, justamente sobre esse tema que os manifestantes hoje estão
trazendo a esta Casa. Eu gostaria que vossa excelência me designasse e gostaria de participar, haja vista que
amanhã não terá votação, será uma outra atividade aqui na Câmara, então gostaria de participar amanhã na
assembleia legislativa com a sua orientação”. EXPEDIENTES EXPEDIDOS: 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”. 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”. 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”. 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 nº 015/2018, autoria da Vereadora FRANCISCA COROCA, que “Institui o Programa “Troco
Solidário” no Município de Manacapuru, e dá outras providências”. Requerimentos Nºs 295, 296, 297 e
298/2018, do Vereador ZÉ LUÍS, solicitando: serviço de iluminação pública na Vila do Timbó e
Mundurucus, e a conclusão do mesmo serviço na Vila do Repartimento do Tuiué. Serviço de tubulação de
esgoto na Av. Gilberto Mestrinho, próximo ao Comercial Hermes - Liberdade. Tapa buraco e limpeza de um
bueiro na Rua Joaquina Alexandre - Liberdade. Que possa ser resolvido a audiência de um clínico geral, de
um SOS fluvial que se encontra sem funcionamento e remédios para a UBS na Vila do Repartimento do
Tuiué. Requerimentos Nºs 306, 307 e 308/2018, do Vereador JÚNIOR DE PAULA, solicitando: perfuração
de um poço artesiano na Comunidade Ilha do Iauara. Um S.O.S. fluvial na Comunidade Ilha do Iauara.
Construção de uma UBS na Comunidade Ilha do Iauara. Requerimentos Nºs 309, 310 e 311/2018, do
Vereador PEDRO HENRIQUE, solicitando: serviços de tapa buraco, limpeza e capina em toda a extensão
Valdemar Pedrosa - São Francisco. Serviços de limpeza, capina, retirada de entulhos, tapa buraco e
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iluminação pública em toda a extensão da Rua Tapajós - São Francisco. Serviços de limpeza, capina, retirada
de entulhos, tapa buraco e iluminação pública na Rua 16 de Julho - Centro. Requerimentos Nºs 312 e
313/2018, do Vereador SASSÁ JEFFERSON, solicitando: sinalização vertical e horizontal de indicação
'PARE' em todos os cruzamentos da cidade. Implantação de pontos de ônibus com coberturas nas linhas do
transporte coletivo e escolar de Manacapuru. Requerimento Nº 314/2018, do Vereador JOÃO LUIZ,
solicitando construção de uma passarela na Rodovia Manoel Urbano, ligando os bairros Morada do Sol e
Monte Cristo. Requerimento Nº 320/2018, do Vereador NATAN NOGUEIRA, solicitando: Implantação de
uma rede de distribuição de água e recuperação da caixa d'água que atende a Comunidade Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro, localizada na AM-070 em frente a Exata. Requerimentos Nºs 317 e 318/2018, do Vereador
SÉRGIO FERREIRA, solicitando: tapa buraco na Rua Francisco Bezerra Filho – Liberdade. Estudos de
engenharia de esgoto na Rua Senador Fábio Lucena, com proximidade da Rua Raimundo Dias - Liberdade.
Requerimento Nº 319/2018, da Vereadora LINDYNÊS LEITE, solicitando que a Prefeitura possa aceitar e
abrir vagas aos Universitários em seus respectivos cursos com estágios não remunerados, principalmente nas
áreas da saúde, educação, direito e assistência social e outras. Indicação Nº 074/2018, do Vereador PEDRO
HENRIQUE, sugerindo construção de uma quadra poliesportiva na Escola Municipal Zoraida Ribeiro
Alexandre - São José. Indicações Nºs 075, 076, 077 e 078/2018, do Vereador ALEX BEZERRA, sugerindo:
investimentos para revitalizar a Feira da Liberdade. Instalação de telas de proteção no campo de futebol,
localizado na Rua Ângelus Figueira - Novo Manacá. Instalação de redutores de velocidade em lombada
próxima à Bola do Novo Manacá. Construção de um rip-rap para conter a erosão que ameaça desabar os
boxes da Feira do Novo Manacá. Observação: Na sessão, compareceram professores que haviam inscrito um
representante para uso da tribuna popular, no entanto, de forma tumultuada, sem ordem, não foi possível
continuar a sessão, segue descrição, até o encerramento da sessão: O Presidente em exercício, vereador
Sassá Jefferson: “É regimento da Câmara e tem pessoas inscrita na tribuna, a gente abre para mais dois
professores falarem”. Pela ordem: Vereador Júnior de Paula: “Professores, olha só! Professores, professores,
o que nós queremos, professores, professora, em hipótese alguma nós queremos aqui nos acovardar ou
colocar qualquer dificuldade. Pelo contrário, o que nós o que nós estamos querendo fazer aqui é um ato
formal, registrar em ata para que os senhores possam falar é só isso que nós estamos querendo, a senhora
pode ter certeza que vai ter o apoio de todos os vereadores aqui. Professor nós quebramos o protocolo isso
não tem problema. O que nós queremos...”. Professora (não identificada): “Eu só tenho uma situação a
colocar... seja na praça ou em qualquer lugar que for, descer e ir até lá”. Voz não identificada de um
professor: “Professora corretíssima, senhores vereadores só contemplando o anseio da categoria, eles estão
dizendo o seguinte esse parlamento aqui ele oficialmente representa o movimento que está lá fora e estamos
solicitando a presença de vocês, aonde o povo está que não é mais nas urnas. Então pela coerência política eu
gostaria que esse microfone aqui fosse aquele lá. O Presidente em exercício, vereador Sassá Jefferson:
“Você não poderia invadir aqui por favor! Por favor! Pela ordem: vereador Robson Nogueira: “Faço o
encaminhamento nesse estante, estive lá fora ouvindo os professores, estou com a palavra senhor presidente.
Faça o encaminhamento para que hoje nós encerrássemos a votação no dia de hoje e vamos atender o pedido
dos professores, vamos acompanhar”. O Presidente em exercício, vereador Sassá Jefferson: “Eu preciso
saber quem são os representantes dos professores”. Vereador Robson Nogueira: “Só para concluir senhor
presidente, para concluir minha fala senhor presidente é o nosso encaminhamento de encerrar a votação e
todos os vereadores atender o pedido dos professores para estarem lá com eles”. Vereador Sérgio Ferreira:
“Senhores professores! Senhores professores! Nós tanto faz lá fora como aqui dentro aqui é a Casa do povo.
O que eu sugiro para os senhores um momentinho, só um momentinho”. Voz não identificada de um
professor: “Não é a fala dos vereadores é a fala do povo, nós somos maiores do que a constituição. Vereador
Sérgio Ferreira: “Só para concluir a gente, continuaria a sessão, os professores ficariam aqui dentro”.
Professora: “Quando a gente vai dar uma aula nas escolas em que nós não temos condições prédio para
comportar a sociedade os pais dos alunos e alunos os professores vão para área externa da escola”.
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Professores: Desce! Desce! Desce! Desce! Vereador Júnior de Paula: “A minha sugestão inicial, é que nós
pudéssemos cumprir as normalidades para representar a classe, mas como a classe quer descer por mim não
tem problema, eu desço sem nenhum problema, o motivo do convite para que os professores subissem volta a
refletir, foi para que pudéssemos melhor discutir e melhor representar”. O Presidente em exercício, vereador
Sassá Jefferson: “Eu vou designar alguns vereadores para descer porque precisamos ouvir o senhor Psiu que
estar escrito na tribuna, ai designa a comissão de educação e a comissão de justiça. Nós precisamos continuar
a sessão”. Vereador Sérgio Ferreira: “Senhor presidente, coloque para o plenário para encerrar a sessão”. O
Presidente em exercício, vereador Sassá Jefferson: “Irei colocar em votação para o encerramento”.
Vereador Júnior de Paula: “Senhor presidente a votação direcionada mente que não deu para concluir”.
Vereador Alex Bezerra: “Só para nós encerrarmos a sessão, ele irá submeter ao plenário a votação para que
possamos encerrar, peço a compreensão dos senhores por gentileza”. O Presidente em exercício, vereador
Sassá Jefferson: “A sessão está encerrada”. Serão ENCAMINHADOS a Comissão de Justiça e Serviços
Públicos: 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”. Permanecem em pauta para a próxima sessão: Para segunda discussão e votação
(globalizada): Projeto de Lei Municipal nº 001/2018, autoria do Vereador ALEX BEZERRA, que ‘Determina
a fixação de placas de advertência sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes e, dá outras
providências’, com emenda. Projeto de Lei Municipal Nº. 005/2018, autoria do Vereador ALEX BEZERRA,
que “Institui o ‘Programa Registro Civil na Maternidade’ no Município de Manacapuru, e dá outras
providências”. Permanece em pauta para primeira discussão e votação (artigo por artigo): Projeto de Lei
Municipal nº 009/2017, autoria do Vereador ZÉ LUIS, que “Dispõe sobre a fixação de cartazes, nas
dependências dos hospitais e postos de saúde, no âmbito do Município de Manacapuru, informações acerca
das vacinas infantis obrigatórias e dá outras providências”. Permanecem em pauta para a próxima sessão:
Requerimentos Nºs 285, 286, 306, 307 e 308/2018, do Vereador JÚNIOR DE PAULA. Requerimento Nº
294, 317 e 318/2018, do Vereador SÉRGIO FERREIRA. Requerimento Nº 300/2018, do Vereador ALEX
BEZERRA. Requerimentos Nºs 295, 296, 297 e 298/2018, do Vereador ZÉ LUÍS. Requerimentos Nºs 309,
310 e 311/2018, do Vereador PEDRO HENRIQUE. Requerimentos Nºs 312 e 313/2018, do Vereador
SASSÁ JEFFERSON. Requerimento Nº 314/2018, do Vereador JOÃO LUIZ. Requerimento Nº 320/2018,
do Vereador NATAN NOGUEIRA. Requerimento Nº 319/2018, da Vereadora LINDYNÊS LEITE.
Indicação Nº 068/2018, do Vereador SÉRGIO FERREIRA. Indicação Nº 074/2018, do Vereador PEDRO
HENRIQUE. Indicações Nºs 075, 076, 077 e 078/2018, do Vereador ALEX BEZERRA. Permanecem em
pauta Projeto de Lei Municipal: Projeto de Lei Municipal Nº. 003/2018, autoria do Vereador Júnior De
Paula, que “Dispõe sobre realização de análise das águas dos reservatórios das escolas e creches municipais e
dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal nº 006/2018, do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre o
novo Plano de cargos, carreiras e remunerações dos profissionais da Educação Municipal de Manacapuru”.
Projeto de Lei Municipal nº 007/2018, do Executivo Municipal, que “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”. 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
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âmbito do Município de Manacapuru, e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal nº 010/2018,
autoria do Vereador João Luiz França, que “Obriga as escolas e creches, públicas e particulares a capacitar
seus funcionários para prestar primeiros socorros, nas crianças e adolescentes 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”. Retirado de pauta em razão da cassação do diploma do vereador: Projeto de Lei Municipal
Nº. 004/2018, autoria do Vereador Tchuco Benício, que “Dispõe sobre a fixação de placas informativas, nos
estabelecimentos comerciais contendo o número telefônico de atendimento do PROCON-AM e das outras
providências”. Permanecem em pauta Projeto de Resolução: 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”.
Permanecem em pauta para promulgação: Resolução Legislativa Nº 049, de 13 de março de 2018, que
“Autoriza o Poder Legislativo Municipal, a efetuar desincorporação especifica de bens móveis inservíveis da
Câmara Municipal de Manacapuru, nos termos que especifica e determina outras providências prioritárias”.
Nada mais havendo a tratar, em decorrência da falta de segurança, do tumulto gerado no plenário, o
Presidente em exercício, vereador Sassá Jefferson, encerrou a sessão ordinária do dia treze de março 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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