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

Ata da SESSÃO ORDINÁRIA da Câmara Municipal de
Manacapuru, Estado do Amazonas, Quarto Período
Legislativo da Décima Sétima Legislatura, realizada no
dia treze de novembro de dois mil e dezoito.
Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito (13/11/2018), 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, secretariado
pela vereadora Lindynês Leite. PRESENTES, os Vereadores: (02) Francisca Coroca; (04) Sassá
Jefferson; (05) Junior de Paula; (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: (01) Alex Bezerra, com atestado médico; (03) Francisco
Coelho da Silva. 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, Eclesiástico 11, 1-3
(Decreto Legislativo nº 003/1994). O Presidente, vereador Francisco Coelho, pôs em votação a Ata da
Sessão Ordinária do dia 07/11/2018, aprovada por unanimidade, sem alterações. Dando seguimento, o
Presidente em Exercício, vereador Sassá Jefferson passou os trabalhos para leitura dos
EXPEDIENTES RECEBIDOS: Ofício nº 1324/2018/GIGOV/MN; Ofício nº 2.814/2018/ GRNB/DVA/
FVS-AM. Solicitaram cópias: vereadora Lindynês Leite; Vereador Robson Nogueira cópias das atas e dos
áudios correspondente”. EXPEDIENTES EXPEDIDOS: Projeto de Lei Municipal Nº. 120/2018, autoria
do Vereador JOÃO LUÍZ “Dispões sobre a Fixação de Placas informativas em farmácias e drogarias no
âmbito do município de Manacapuru, contendo advertência quanto aos riscos da automedicação em geral,
das outras providências’. Requerimento nº 1242/2018, autoria do Vereador PEDRO HENRIQUE,
solicitando obras de infraestrutura e saneamento, com asfaltamento e bueiros na Rua 04 do Loteamento El
Dourado. Requerimentos nºs 1243, 1244, 1245 e 1246/2018, autoria do Vereador PAULINHO
TEIXEIRA, solicitando: construção de um bueiro para Travessa Dom Milton - São José. Limpeza e
retirada de entulhos na Rua Osvaldo Cruz - São José. Limpeza e capina na Rua Ezanor Athayde - São
José. Recapeamento asfáltico e limpeza na Rua Rui Barbosa - São José. Requerimentos nºs 1247 e
1248/2018, autoria do Vereador JÚNIOR DE PAULA, solicitando: ações de saúde com demanda de
equipe de multiprofissionais no bairro Vale Verde. Ações de saúde com demanda de equipe de
multiprofissionais no bairro São José. Requerimentos nºs 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255,
1256, 1257 e 1266/2018, autoria do Vereador TCHUCO BENÍCIO, solicitando: capina na Rua Etelvina
Gadelha - São José. Capina na Rua Francisco Bezerra Filho - Liberdade. Um Agente Comunitário de
Saúde para realizar os atendimentos necessários na Comunidade Monte Sinai no ramal da Viúva, Km 17 Estrada de Novo Airão. Passagem do caminhão coletor de lixo na Estrada do Extramar - Novo Manacá.
Tapa buraco em todo o bairro Novo Manacá. Tapa buraco na Rua Dr. Francisco - Vale Verde.
Implantação de faixa de pedestre com a devida sinalização em frente a Creche Municipal Joaquim Lula Liberdade. Implantação de faixa de pedestre e redutor de velocidade com a devida sinalização em frente a
Escola Estadual José Mota. Implantação de faixa de pedestre e redutor de velocidade com a devida
sinalização em frente a Escola Municipal Beatriz Bezerra - São José. Fiscalização dos preços nos postos
de gasolina no município de Manacapuru. Requerimentos nºs 1259 e 1260/2018, autoria do Vereador
SÉRGIO FERREIRA, solicitando: construção de uma ponte em madeira para o beco Afonso Pena Correnteza. Instalação de um semáforo e revitalização das faixas de pedestre para o cruzamento das Ruas
Benjamim Roberto com Daniel Simões - São José. Requerimentos nºs 1261, 1262 e 1263/2018, autoria
do Vereador JOÃO LUIZ, solicitando: desentupimento do bueiro localizado no cruzamento da Av. João
XXIII com a Rua Castro Alves - São Francisco. Capinação, limpeza e retirada de entulhos na Travessa
João Lelis - Biribiri. Construção de canaleta no cruzamento da Av. Getúlio Vargas com a Travessa Santa
Luzia - Biribiri. Requerimentos nºs 1264 e 1265/2018, autoria do Vereador ZÉ LUÍS, solicitando:
limpeza e capina das Ruas da Vila de Repartimento do Tuiué. Limpeza e manutenção dos
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condicionadores de ar da UBS DA Família Nossa Senhora do Carmo - Vila do Jacaré. Moção nº
142/2018, autoria do Vereador JÚNIOR DE PAULA, congratulações ao médico e cirurgião dentista
Ângelo Masulo, pelos excelentes trabalhos realizados na área da saúde do município de Manacapuru,
tanto no âmbito particular como em suas voluntárias ações de saúde na cidade e no interior da mesma. Em
seguida o Presidente em Exercício, vereador Sassá Jefferson, passou os trabalhos para ouvir o
PEQUENO EXPEDIENTE: Primeiro orador, vereador SÉRGIO FERREIRA: “Neste momento
quero trazer à baila o nosso requerimento que diz respeito o bairro da Correnteza na Rua Afonso Pena,
onde o poder público precisa urgentemente construir uma ponte, haja vista que o pessoal daquela rua não
tem como passar. Outro requerimento e sobre trânsito de Manacapuru, sabemos que tem problemas em
todos os lugares, mas vou falar da Rua Benjamim Roberto com Daniel Simões. Nós pedimos e tenho a
certeza que não faltara o apoio dos nobres pares, que seja colocado um semáforo com faixa de pedestres
naquele local para que seja evitado acidentes naquele local. Pedimos aos senhores pares, que aprovem os
requerimentos e serão encaminhadas as autoridades competentes, muito obrigado”. Seguinte o Presidente
em Exercício, vereador Sassá Jefferson, passou os trabalhos para o GRANDE EXPEDIENTE:
Primeiro orador, vereador TCHUCO BENÍCIO: “Hoje trazemos vários requerimentos destinados ao
IMTRANS de Manacapuru, fico observando algumas ações do instituto de trânsito do nosso município e
percebo que muitas delas são perdas de tempo. Sei que hoje ou amanhã depois deste discurso irá ter
alguém do IMTRANS para pedir a cópia e amanhã retornarei a tribuna para repetir se quiser. Gostaria de
apresentar alguns requerimentos solicitando para que seja sinalizado com faixas de pedestres e redutores
de velocidade, nas proximidades do material de construção RM, no bairro de São José. Porque enquanto
nas escolas está faltando sinalização o IMTRANS está fazendo blitz no horário de saída dos servidores, só
para prender os pais de famílias que não tem um capacete ou habilitação, muitos deles têm capacete e tem
sua moto apreendida no horário que estão buscando as crianças na escola. Não é nesse horário que temos
que corrigir o trânsito, as pessoas precisam ser educadas sim, porem existe o horário certo para a
apreensão de quem realmente está fazendo o mal no trânsito de Manacapuru. A moto é apreendida, o pai
de família tem que pagar só uma taxa para o IMTRANS, aí a moto ainda continua atrasada, precisamos de
verdade rever essa situação e direciono ao Diretor Elvis Lemos, não direciono aos agentes que só estão ali
cumprindo o seu dever e porém, muito bem cumprindo, porque estão fazendo um ótimo trabalho no
município. Mesma coisa falo da limpeza pública que já irá fazer mês que a coleta de lixo não passa na
área da EXTRAMAR, as famílias estão lá esperando uma resposta, mas infelizmente o prefeito Beto
D’Ângelo está mal assessorado nesta questão e espero que isso seja resolvido. Eu estou cansado de passar
onde tem blitz, estou cansado de ver o pai e a mãe vindo de mãos dadas, porque a moto foi apreendida e
eles vem andando no sol quente, olha o crescimento legal para Manacapuru. Trago aqui mais um assunto
onde mesmo a PETROBRAS anunciar a redução da gasolina nas refinarias de um real e setenta centavos
no litro, essa redução não chegou aos postos de gasolinas e aos consumidores. Já tiveram algumas
fiscalizações do PROCON na capital e mais uma vez estamos preocupados pela falta do PROCON no
município, quero ver até onde vai essa irresponsabilidade do governo do estado, em não implantar o
PROCON municipal que já solicitamos várias vezes aqui nesta Casa. Se tivéssemos o PROCON
municipal, nós não estaríamos como consumidores sendo lesados, a redução veio e não chegou ao
consumidor, a gasolina continua no seu preço e não houve redução no preço, mesmo as refinarias
deduzindo os preços. O PAC está à disposição para que possamos instalar o PROCON municipal, mas
não temos resultado. Já vai se passar dois anos de enrolação e o governo do estado até agora nada, peço
apoio dos nobres pares e agradeço, muito obrigado”. Segundo orador, vereador JÚNIOR DE PAULA:
“Eu quero aproveitar falando um pouco sobre o que o vereador Tchuco falou sobre o INTRAMS. Na
última sessão eu no término da sessão falei aqui sobre um projeto que o vereador Robson junto com a
comissão de construção e justiça tinham dado o parecer favorável. E eu me manifestei no sentido que
possivelmente estaria apresentando uma emenda pedindo alteração na quantidade de vagas dos mototáxi.
Isso para resgatar o direito dos demais que circulam neste município e se nós quisermos ser hipócritas e
fechar os olhos e dizer que não tem mais as quantidades oferecidas. Aumentar as vagas é uma garantia
para que moto taxistas possam está buscando a legalidade ou o poder público vai escolher ou virar as
costas para esses profissionais e deixá-los na ilegalidade por mera conveniência de um grupo do
sindicato. Porém, eu reafirmo hoje que estarei entrando com a emenda porque jamais aceitarei ser refém
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de um grupo de um sindicato. Eu preciso como parlamentar desta Casa olhar para o contesto geral e
entender que existe pessoas que circulam no município que precisam também ter o direito da legalização,
ou volto a repetir, ou estaremos virando as costas para esses profissionais e dizendo que é mentira que não
tem a quantidade de vaga suficiente, nós sabemos que não é. Eu pergunto, esses mototaxistas
completando os dois anos que a lei pede, de que adiantara ter buscado a legalização se nós responsáveis
pela elaboração das leis junto com o executivo nós limitamos uma quantidade insuficiente, nós traremos
mototáxi com dois anos, porém recebendo a tarja de marginais e clandestinos, como são chamados. Esta
Casa em breve terá responsabilidade e o poder de decisão de decidir se quer manter alguns milhares de
profissionais na clandestinidade, ou se querem oferecer a mão do poder público pelo menos para dar uma
legalidade para que busquem a legalização. Hoje quero usar o grande expediente para alertar vossas
excelências sobre este assunto, porque é um assunto que irá dar muito o que falar, porque neste município
se criou um grupo que acreditam que na base do grito, pressão e faixas, imponha as suas vontades,
inclusive querendo participar de blitz, isso vocês podem presenciar quando passar em uma blitz o grupo
fazendo operação e do lado dos agentes tem um grupo de moto taxistas que se acham os donos das blitz,
que dizem como o diretor tem que fazer as blitz, quais motos os policias tem que aprender e quais as
motos os agentes tem que aprender, isso eu convive no INTRAMS. E por isso talvez eu não tenha
conseguido ter uma boa relação com o sindicato, eu nunca aceitei esse tipo de oposição, pelo contrário,
quem trabalhou comigo sabe que a primeira coisa que eu pedia era a retirada deles da blitz. Porem quando
se falam do INTRAMS parece que estão se ajoelhando para o sindicato novamente, deixando fazer o que
querem. As operações têm que ser feitas na cidade sim, o que não pode é o órgão de transito ser entregue
a um grupo que tenta dizer como deve ser feita as regras das operações. Reafirmo aqui o meu
compromisso em estar apresentando a emenda aumentando sim, a quantidade de vagas, o meu papel aqui
é oferecer oportunidades. Só queria aqui complementar e pedir o apoio de vossas excelências, nós
continuaremos lutando por aqueles que se julgam menos favorecidos, muito obrigado”. Terceiro orador,
vereador SÉRGIO FERREIRA: “Ouvindo a fala dos vereadores que nos antecederam, eu vou concordar
inúmeros gêneros e grau com o vereador Tchuco, onde ele questionou na sua fala que o prefeito está
muito mal assessorado. É verdade, o senhor está coberto de razão, ele estar muito mal assessorado, se
entendesse de administração já deveria ter mudado alguns assessores que na realidade só servem para
maltratar o povo e para afundar mais a sua administração. Essa já é a terceira vez que colocamos em
pauta o requerimento da Afonso Pena, e aqui quero agradecer por todas às vezes esse requerimento ser
aprovado para que seja atendido pela administração que é um serviço essencial para o bairro da
Correnteza. Aquela ponte até hoje os assessores do senhor prefeito, simplesmente não estão nem aí para o
povo e nem respondem os requerimentos, que falta de respeito tremenda com o povo de Manacapuru.
Falando do trânsito, nós todos sabemos o que está acontecendo no trânsito de Manacapuru, é blitz para
todo lado, mas a intenção dessa blitz senhores, não é ajeitar o trânsito de Manacapuru, é arrecadar
recursos é igual a caça-níqueis, prende de manhã e solta a tarde e prende novamente a noite e não resolve
nada, para onde é que vai esses recursos arrecadados através do IMTRANS, através dessas multas que
não se colocam uma faixa de pedestre em cruzamento para salvar a vida do nosso povo. Infelizmente o
IMTRANS só sabe fazer blitz, mas o trabalho necessário que é para se fazer não aparecem. Hoje quero
falar também de uma situação muito importante, que hoje falo como povo e não como parlamentar, que
me deixou muito triste e constrangido nossa visita ao Conselho Tutelar de Manacapuru, onde infelizmente
falta tudo, não tem a logística necessária para os profissionais fazerem seu trabalho, parece que a
administração trata esses funcionários como se fossem a oposição. Hoje eles estão naquele órgão, o
senhor que defende tanto o prefeito aqui nesta Casa, leve a situação e o conhecimento do nosso Conselho
Tutelar que está se arrastando, infelizmente esta é a realidade da insanidade desta administração, nós
temos um documento aqui onde foi sentado a administração e a justiça infelizmente eles não respeitam,
não cumpriram nada. O nosso Conselho Tutelar está a dois anos tentando a audiência com o senhor
prefeito e não consegue, ninguém entende o porquê. Meus amigos nós precisamos ter a consciência que a
partir do momento que estamos em um cargo público, nós precisamos ter responsabilidade. Infelizmente a
administração está fechando os olhos para isso, nós ficamos preso e triste de ver uma administração
perdida que não valoriza as famílias de Manacapuru, hoje nosso conselho você ver a importância ao povo
Manacapuru que está me ouvindo. Infelizmente eu não queria trazer para esta Casa os desmandos diante
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de tanta injustiça, o povo de Manacapuru precisa abrir os olhos, peço mais uma vez para o senhor
vereador Pedro Henrique que leve ao senhor prefeito, muito obrigado”. Quarto orador, vereador
PEDRO HENRIQUE: “Em outros pronunciamentos meus já falei disso que nós estamos aqui para
brigarmos pelas ideias. Estamos aqui, para brigarmos pelo interesse do povo de Manacapuru. Essa é a
função do vereador, fiscalizar, dizer que está faltando isso, dizer que está faltando aquilo e apresentar
aqui, e a Câmara encaminhará ao poder municipal. Não estou aqui para brigar com ninguém e nem para
dar indiretas a ninguém. Estou aqui para exercer a minha função de parlamentar, apresento os meus
requerimentos, estamos trabalhando nos nossos projetos que beneficiam a população de Manacapuru. A
dois anos nós estamos juntos e reunidos aqui na Casa do povo manacapuruense e a minha postura é uma
só, desde o início da legislatura. Eu estou aqui combatendo ideias, discutindo aquilo que realmente
interessa ao povo de Manacapuru. O nosso desejo ele é gigantesco, porém o vereador ele é limitado.
Existem coisas que estão além das nossas possibilidades. O nosso lado é o povo de Manacapuru, o
prefeito Beto D’Ângelo é meu amigo particular assim como era seu amigo também vereador Sérgio
Ferreira até alguns meses atrás. E eu respeito a sua decisão de hoje rachar com a administração é um
direito seu, é um direito que assiste a vossa excelência. Respeito isso, acho louvável da sua parte. Agora
eu tenho o meu lado que é o povo de Manacapuru. Não posso confundir a minha amizade com o prefeito
Beto D’Ângelo, com a minha defesa aos interesses do povo. Essa mão aqui só quem segura é Deus e
ninguém interfere nas minhas decisões aqui não. Para mim é uma alegria muito grande poder votar
favorável ao povo. Respeito cada um de vossas excelências, cada colega aqui tem a minha admiração,
porém respeitem também a minha. Faço parte da base aliada do prefeito por entender que nós vivemos
um momento de renovação, um momento em que as pessoas no pleito de dois mil e dezesseis, entenderam
e deram um voto de confiança a um jovem, e ao meu modo de ver vem trabalhando com excelência. No
meu ponto de vista, na minha opinião eu acredito que nós estamos no caminho certo, o prefeito tem
pagado os funcionários em dia. Ontem conversando com um rapaz que trabalha na limpeza pública, ele
me relatou que a anos ele trabalha na limpeza pública e a anos ele não recebia o fardamento. E ali ele
dizia, estou cansado, mas estou realizado, o meu pagamento está em dias e todo mês quando vou receber
eu recebo uma cesta básica. E o meu salário ele não atrasa e o meu salário ele é bom. Tem erros, eu
concordo que tem, mas nós precisamos concordar também que muita coisa entrou no seu devido lugar”.
Quinto orador, vereador NATAN NOGUEIRA: “Para uns a administração vai de mal a pior, vereador
D’Paula, eu prefiro dizer e apostar que aonde tem algo que não está dando certo. Uma das funções do
vereador também é contribuir com a administração nesses aspectos. Hoje foi lido um documento resposta
desse vereador e da Casa Legislativa da preocupação que temos com o abastecimento de água do nosso
município. Isso fala da nossa atuação e das responsabilidades quanto ao homem público para estar atento
quanto as demandas do nosso município. Outro dia para uns o prefeito Beto D’Ângelo, era o melhor
prefeito do Brasil. Hoje ele está sem quilha, hoje ele está sem norte. De semana passada pra cá já se
mudou o discurso. Nós somos um município de cem mil habitantes e nessa condição, nós somos o
trigésimo município mais pobre desse país. E aí nós carregamos a mazela de um município que tem cem
mil habitantes. Eu digo e venho afirmando que o nosso município, além dos cem mil habitantes que a
saúde pública precisa ser responsável, nós também cuidamos dos mais cento e quarenta mil habitantes dos
municípios circunvizinhos. É de se observar que a estrutura física e de pessoal da saúde pública do nosso
município com certeza não irá atender duzentos e sessenta mil habitantes. É provável que tenha alguma
coisa anormal. É provável que tenha alguma coisa a ser ajustado. E é isso que nós buscamos. Quando eu
disso que hoje eu ia trazer um assunto para enaltecer o trabalho da secretaria de defesa civil do nosso
município. Que tem feito um trabalho brilhante com relação as queimadas no nosso município. Isso será
que é uma irresponsabilidade do prefeito? É uma ação de responsabilidade de toda a sociedade. A cidade
de Manacapuru a partir da limpeza pública liderada pelo companheiro Amiraldo, com certeza é uma outra
realidade. Nós temos uma equipe lá de profissionais de moradores de Manacapuru, que estão sendo
valorizados, fruto também das brigas e das discussões inclusive do próprio prefeito quando aqui estava
como vereador. Que questionava que a IPI pudesse está sendo colocada à disposição da equipe que
trabalhava com a limpeza pública do nosso município. Hoje é uma realidade diferente, temos
profissionais valorizado, tendo o seu ganha pão garantido com seu salário em dias. Já tinha chegado até
nós esse sentimento de dizer a população do manacá lá trás não está recebendo o coletor de lixo. O
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coletor de lixo a programação de lá era a noite. Eu fui questionar e fui lá ver lá na base, o que está
acontecendo? – vereador o que acontece lá é que não tem o posteamento lá é uma localidade em que
existe litigio, a energia é de forma clandestinas, são abaixo do nível especificado e aí tem o problema de
se entrar a noite, pois o caminhão vai derrubando e quebrando tudo. Durante o dia essa programação está
mais direcionada pra outra área da cidade. Essa foi a informação que nos passaram”. Em seguida, o
Presidente em Exercício, vereador Sassá Jefferson, passou aos trabalhos da ORDEM DO DIA e
havendo quórum regimental, PRESENTES, os Vereadores: (02) Francisca Coroca; (04) Sassá
Jefferson; (05) Junior de Paula; (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. Foi ENCAMINHADO a comissão de justiça: Projeto de Lei Municipal Nº.
120/2018, autoria do Vereador JOÃO LUÍZ “Dispões sobre a Fixação de Placas informativas em
farmácias e drogarias no âmbito do município de Manacapuru, contendo advertência quanto aos riscos da
automedicação em geral, das outras providências’. Foi APROVADO por unanimidade: Emenda a Projeto
de Lei Nº. 025/2018, autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final – CLJRF, natureza:
Modificativa ao Projeto de Lei Municipal nº 098/2018, autoria do Vereador Tchuco Benício, que “Dispõe
sobre a proibição das práticas de mendicâncias e de atividades de malabarismos com facas e fogo nos
cruzamentos e semáforos das vias urbanas no âmbito do Município de Manacapuru, e dá outras
providencias”. Foram APROVADOS por unanimidade: Moção nº 142/2018, autoria do Vereador
JÚNIOR DE PAULA. Requerimento nº 1242/2018, autoria do Vereador PEDRO HENRIQUE.
Requerimentos nºs 1243, 1244, 1245 e 1246/2018, autoria do Vereador PAULINHO TEIXEIRA.
Requerimentos nºs 1247 e 1248/2018, autoria do Vereador JÚNIOR DE PAULA. Requerimentos nºs
1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257 e 1258/2018, autoria do Vereador TCHUCO
BENÍCIO. Requerimentos nºs 1259 e 1260/2018, autoria do Vereador SÉRGIO FERREIRA.
Requerimentos nºs 1261, 1262 e 1263/2018, autoria do Vereador JOÃO LUIZ. Permanece em pauta,
devido ausência do autor: Requerimentos nºs 1264 e 1265/2018, autoria do Vereador ZÉ LUÍS.
Permanece em pauta: 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”.
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 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”. Projeto de Lei Municipal nº 098/2018, autoria do Vereador Tchuco Benício que
“Dispõe sobre a proibição das práticas de mendicâncias e de atividades de malabarismos com facas e fogo
nos cruzamentos e semáforos das vias urbanas no âmbito do Município de Manacapuru, e dá outras
providencias”. Projeto de Lei Municipal nº 105 de 18 de setembro de 2018, do Executivo Municipal, que
“Dispõe sobre o serviço de transporte individual de passageiros, Moto-taxi, conforme Regulamentações
instituídas pela Lei Nº 12.009/09, em consonância com o Código de Trânsito Brasileiro, e dá outras
providências”. Projeto de Lei Municipal nº 106 de 04 de outubro de 2018, do Executivo Municipal, que
“Autoriza o poder executivo municipal a proceder à permuta de área de propriedade o município de
Manacapuru, e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal nº 107 de 10 de outubro de 2018, do
Executivo Municipal, que “Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do Município de
Manacapuru, Estado do Amazonas e dá outras providências”. Projeto de lei nº 108, de 07 de agosto de
2018, do Executivo Municipal, que “Denomina de EMEF Regina Cruz, e dá outras providências”. Projeto
de lei nº 109, de 07 de agosto de 2018, do Executivo Municipal, que “Denomina nome de escola do
Município de Manacapuru, e dá outras providências”. Projeto de lei nº 110, de 07 de agosto de 2018, do
Executivo Municipal, que “Denomina nome de escola do Município de Manacapuru, e dá outras
providências”. Projeto de lei nº 111, de 07 de agosto de 2018, do Executivo Municipal, que “Denomina
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de EMEF Hilária Nerys de Menezes, e dá outras providências”. Projeto de lei nº 112, de 13 de setembro
de 2018, do Executivo Municipal, que “Altera para Arena Parque do Ingá, o Centro Cultura Ângelus Cruz
Figueira, e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº 113/2018, autoria do vereador Júnior De
Paula, “Dispõe sobre o agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e pessoas com
necessidades especiais, já cadastrados nas unidades básicas de saúde do Município de Manacapuru”.
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 115/2018, autoria do
vereador Júnior De Paula, “Institui a Política Municipal de Assistência à Saúde de Alunos com Diabetes
nas escolas da rede municipal de ensino”. Projeto de Lei Municipal Nº 116/2018, autoria do vereador
Júnior De Paula, “Dispõe sobre a criação do Programa de Identificação e Tratamento da Dislexia nas
Redes Municipais de Ensino 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. 119/2018, de 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”. Projeto de Lei Municipal Nº. 120/2018, autoria do Vereador João Luíz “Dispões sobre a
Fixação de Placas informativas em farmácias e drogarias no âmbito do município de Manacapuru,
contendo advertência quanto aos riscos da automedicação em geral, das outras providências’. Projeto de
emenda à Lei Orgânica Municipal: 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”. 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”. Projeto de Resolução
Legislativa Nº 006/2018, autoria do vereador Júnior De Paula, “Institui o Banco de Ideias Legislativas no
município de Manacapuru”. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Moção nº142/2018 autoria do vereador Júnior
de Paula. Apoiado pelos vereadores: João Luiz Lindynês Leite, Sassá Jefferson, Paulo Teixeira, Tchuco
Benício, Sérgio Ferreira e Pedro Henrique. Requerimento nº 1242/2018 autoria do vereador Pedro
Henrique. Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite, Sassá Jefferson, João Luiz, Paulo Teixeira, Júnior
de Paula, Tchuco Benício, Valciléia Macie e Sérgio Ferreira. Requerimento nº 1243, 1244, 1245 e
1246/2018 autoria do vereador Paulo Teixeira. Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite, Tchuco
Benício, Júnior de Paula, João Luiz, Sassá Jefferson e Pedro Henrique. Requerimento nº 1247 e
1248/2018 autoria do vereador Júnior de Paula. Apoiado pelos vereadores: Tchuco Benício, Paulo
Teixeira, João Luiz, Lindynês Leite, Pedro Henrique, Sassá Jefferson, Valciléia Maciel e Sérgio Ferreira.
Requerimento nº 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1266/2018
autoria do vereador Tchuco Benício. Apoiado pelos vereadores: Pedro Henrique, Paulo Teixeira, Júnior
de Paula, Sérgio Ferreira, João Luiz, Sassá Jefferson, Francisca Coroca, Valciléia Maciel e Lindynês
Leite. Requerimento nº 1259 e 1260/2018 autoria do vereador Sérgio Ferreira. Apoiado pelos vereadores:
Tchuco Benício, Júnior de Paula, Paulo Teixeira, Valciléia Maciel, João Luiz, Lindynês Leite, Sassá
Jefferson e Pedro Henrique. Requerimento nº 1261, 1262 e 1263/2018 autoria do vereador João Luiz.
Apoiado pelos vereadores: Tchuco Benício, Valciléia Maciel, Júnior de Paula, Pedro Henrique, Paulo
Teixeira e Sergio Ferreira. Nada mais havendo a tratar, o Presidente em Exercício, vereador Sassá
Jefferson, encerrou a sessão ordinária do dia treze de novembro 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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