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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 vinte e um de fevereiro de dois mil e
dezoito.
Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito (21/02/2018), 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; (02) Francisca Coroca; (03) Francisco Coelho da Silva; (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. 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 51.7-8
(Decreto Legislativo nº 003/1994). O Presidente, vereador Francisco Coelho, pôs em votação a Ata
da Sessão Ordinária do dia 07/02/2018, aprovada por unanimidade, sem alteração. Dando seguimento,
o Presidente, vereador Francisco Coelho passou os trabalhos para leitura dos EXPEDIENTES
RECEBIDOS: Mensagem nº 01, de 15/02/2018, do Executivo Municipal, encaminhando o projeto de
lei que “altera a lei municipal nº 372, de 18 de outubro de 2016, que ‘Dispõe sobre a Organização do
Sistema Municipal de Defesa do Consumidor – SMDC – institui a Coordenadoria Municipal de
Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do
Consumidor – CONDECON, e institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor –
FMDC, e dá outras providências’.” Projeto de Lei Municipal nº 002/2018, do Executivo Municipal,
que “altera a lei municipal nº 372, de 18 de outubro de 2016, que ‘Dispõe sobre a Organização do
Sistema Municipal de Defesa do Consumidor – SMDC – institui a Coordenadoria Municipal de
Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do
Consumidor – CONDECON, e institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor –
FMDC, e dá outras providências’.” Ofício nº 00583/2018-GS/SEINFRA; Ofício n. 008/2018-GS;
Ofício n. 099/2018-SEAI/CC; Ofício n. 100/2018-SEAI/CC. EXPEDIENTES EXPEDIDOS: Projeto
de Resolução Legislativa Nº 001/2018, autoria da Mesa Diretora, “Institui o Regimento Interno que
regerá o funcionamento do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo de
Manacapuru e dá outras providências”. Requerimentos Nºs 159, 160, 161, 162 e 163/2018, autoria do
Vereador TCHUCO BENÍCIO, solicitando: canaleta de esgoto da esquina entre a Travessa Couto Vale
e Avenida Barão do Rio Branco - Centro. Acolhimento com classificação de risco de acordo com o
protocolo de manchester na Maternidade Cecília Cabral. Tapa buraco na Av. Getúlio Vargas - Centro.
Iluminação pública da Travessa Álvaro Maia - São Francisco. Implantação do CAIMI - Centro de
Atendimento Integral à Melhor Idade que garantem o atendimento ambulatorial feita pelos
especialistas adequados ao idoso no município de Manacapuru. Requerimentos Nºs 164, 165 e
166/2018, autoria do Vereador PEDRO HENRIQUE, solicitando: realização de obras de infraestrutura
e saneamento, com asfaltamento e bueiros na Rua Presidente Costa e Silva - São Francisco. Tapa
buraco na Av. Barão do Rio Branco - Centro. Um glicosímetro (aparelho de medidor de glicose), luvas
cirúrgicas descartáveis tamanho P, álcool etílico hidratado 70 e 90% para a UBS São Francisco.
Requerimentos Nºs 167, 168, 169, 170, 171 e 172/2018, autoria do Vereador PAULINHO TEIXEIRA,
solicitando: pavimentação asfáltica na Rua Ezanor Athayde - São José. Reforma da Escola Municipal
Ribeiro na Comunidade Nossa Senhora de Fátima - Lago do Pesqueiro. Reforma da Escola Municipal
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Getúlio Vargas na Comunidade Nossa Senhora das Graças - Costa do Pesqueiro II. Reforma da Escola
Municipal Rui Araújo na Comunidade São Raimundo na Costa do Marrecão III. Reforma da Escola
Municipal Luiz Catete na Comunidade São José - Lago do Boné, Ilha do Marrecão. Reforma da
Escola Municipal São Sebastião na Comunidade São Sebastião - Costa do Marrecão III.
Requerimentos Nºs 173, 174, 175 e 176/2018, autoria do Vereador JOÃO LUIZ, solicitando: tapa
buraco na Rua Maria Walcacer Nogueira, bem como construção de canaleta no cruzamento da mesma,
com a Travessa Maria Walcacer Nogueira III - Terra Preta. Construção de uma canaleta no
cruzamento da Rua Valinda Gomes Afonso com a Rodovia Manoel Urbano - Terra Preta. Tapa
buraco, construção de calçada e meio fio na Rua Cleto Barroso - Aparecida. Construção de canaleta no
cruzamento das Ruas Cleto Barroso com Joaquina Alexandre - Aparecida. Requerimentos Nºs 177 e
178/2018, autoria da Vereadora LINDYNÊS LEITE, solicitando: iluminação pública permanente com
lâmpadas de led para um trecho da Rua Paraná - Centro, nos portes C4-24 nº 481. Recuperação do
porte de iluminação pública permanente com lâmpadas de led no retorno em frente ao Parque do Ingá
na Boulevard Pedro Rattes. Requerimentos Nºs 179 e 180/2018, autoria do Vereador SÉRGIO
FERREIRA, solicitando: estudos de engenharia de esgoto, meio fios e calçadas na Rua Piranha,
Antiga Rua '4' e a Rua Raimundo Oliveira Silva - Liberdade. Tapa buraco, revitalização de calçadas e
meio fio para a Rua Gaspar Fernandes - Aparecida. Requerimento Nº 181/2018, autoria do Vereador
FRANCISCO COELHO, solicitando realização de Sessão solene em homenagem aos 70 anos de
instalação do Poder Legislativo Municipal, a ser realizada no dia 01 ou 03 de outubro de 2018 (dia do
vereador - Lei Municipal n° 344, 02/12/2015), haja vista que segundo os registros deste poder
legislativo, em 12 de fevereiro de 1948, ocorreu a primeira reunião registrada, as dez horas em uma
das salas da Prefeitura Municipal, com a presença dos vereadores: Virgílio Barroso Alexandre, Manuel
Pereira Barroso, Waldemar dos Santos ventura e Mario Silva D’Almeida, não tendo comparecido o
vereador Jessé da Silva Reis, por se achar ausente. Requerimento Nº 182/2018, da Vereadora
VALCILÉIA MACIEL, solicitando brindes, gêneros alimentícios, 05 bolas de campo, 03 bolas de
vôlei, 02 rede vôlei, 02 redes para traves, 30 troféus pequenos, 30 troféus médios, 30 troféus grandes,
50 medalhas douradas, 50 medalhas de prata, 50 medalhas de bronze. Afim de se realizar XIV jogos
indígenas da aldeia Tsurá, locada km 07 da Estrada de Novo Airão, jogos estes que acontecerão nos
dias 20,21 e 22 de abril do corrente ano. Parecer Nº 001/2018 – CDHCAIPD/CMM da Comissão de
Direitos Humanos, da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência da Câmara
Municipal de Manacapuru, favorável ao 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’. Parecer Nº 001/2018 – CESAS/CMM da Comissão de
Educação, Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao 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’. Moção Nº
004/2018, autoria do Vereador SÉRGIO FERREIRA, votos de congratulações ao senhor José Antônio
Araújo Pereira, por assumir o cargo de gestor da EMEF. Henoch da Silva Reis. Indicação Nº
019/2018, autoria do Vereador NATAN NOGUEIRA, sugerindo que seja feito uma sessão solene no
dia 09 de março em homenagem ao dia Internacional da Mulher comemorado dia 08 de março.
Indicação Nº 020/2018, autoria da Vereadora LINDYNÊS LEITE, sugerindo Estudos para que as
faixas de pedestres existentes, possam ser revitalizadas sendo transformadas em faixas elevadas de
pedestres no trânsito local da cidade. Indicações Nºs 021, 022, 023, 024, 025, 026 e 027/2018, autoria
do Vereador ALEX BEZERRA, sugerindo: Transporte fluvial (AMBULANCHA) dotadas de
equipamentos necessários, com motor potente para atender à grande demanda no atendimento das
emergências a procura da saúde, para a vila do Repartimento do Tuiué - zona rural do município de
Manacapuru-AM. 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
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radiação. Médicos Urologista e Endocrinologista 1 (uma) vez por semana para atender a demanda do
hospital regional Lázaro reis na cidade de Manacapuru-AM. Construção de uma UBS (unidade básica
de saúde) no Lago do Cururu- zona rural do município de Manacapuru-AM. Serviços de reforma da
UBS (unidade básica de saúde) na vila do Paratarizinho, zona rural do município de Manacapuru-AM.
Transporte fluvial (AMBULANCHA) dotadas de equipamentos necessários, com motor potente para
atender à grande demanda no atendimento das emergências a procura da saúde, para o distrito de
Caviana - zona rural do município de Manacapuru-AM. Construção de rampas para deficientes físicos
(cadeirantes) na estação rodoviária no município de Manacapuru-AM. Ato seguinte, o Vereador
Robson Nogueira: “Solicito cópia da ata que foi aprovada e do áudio desta ata”. Solicitação de cópias:
João Luiz, Tchuco Benício, Pedro Henrique, Sérgio Ferreira e Natan Nogueira. Seguinte, dando
continuidade o Presidente, vereador Francisco Coelho, passou os trabalhos para o PEQUENO
EXPEDIENTE: Primero orador, vereador NATAN NOGUEIRA: “Estou vindo no pequeno
expediente para a defesa de uma indicação de nossa autoria endereçado ao presidente da Casa
legislativa, sugerindo estudos para que seja feito no dia nove de março, uma sessão especial em
homenagem ao dia da mulher comemorado no dia oito de março. Uma data que esta Casa sempre se
manifestou de forma positiva sempre valorizando as nossas mulheres guerreiras. Fica aqui a nossa
preocupação com essas guerreiras que muito tem contribuído com a formação da comunidade, nós
agradecemos a atenção de todos para essa indicação, muito obrigado”. Segundo orador, vereador
PEDRO HENRIQUE: “Nas nossas andanças pelos bairros da cidade e nas comunidades, desde de já
conto com apoio e voto favorável de cada nobre amigo vereador. Estamos aqui solicitando o serviço
de tapa buraco na Avenida Barão do Rio Branco. Outro requerimento é que seja solicitada as obras de
infraestrutura e saneamento com asfaltamento e bueiros na Rua Presidente Costa e Silva. Estive
presente na área e os moradores solicitaram que encaminhássemos essas informações ao poder
municipal para que também seja resolvido com serenidade este problema. Estamos solicitando
urgentemente um glicosímetro, luvas cirúrgicas e álcool etílico para a UBS do bairro de São
Francisco, estive visitando a UBS do São Francisco e tive a oportunidade de conversar com alguns
idosos que nos relataram a falta desses utensílios para o bom do funcionamento da UBS, conto com o
voto favorável para nossas proposituras, muito obrigado”. Terceiro orador, vereadora SÉRGIO
FERREIRA: “Hoje trazemos requerimentos advindos das nossas comunidades de pedidos e clamores
do povo para que nós vereadores possamos dar respostas mediatas a esses clamores que o povo nos
cobre. Hoje trago a esta Casa o requerimento que trata mais uma vez sobre os problemáticos buracos.
Na rua E canto com a rua quatro, precisando urgentemente de tampa buraco e canaletas para que possa
tampar aquele buraco que está causando transtorno aquela área. Nosso outro requerimento que se trata
da rua Gaspar Fernandes, precisamente na bola do Figueirinha que realmente está no estado deplorado.
Precisamos urgente tomar uma atitude para resolver aqueles problemas, nossos requerimentos são
direcionados ao secretário de obras para que tomem uma atitude urgentemente para que possamos
resolver aquele problema. Nosso último requerimento é uma moção direcionada ao gestor da Escola
Henock Reis, professor este que a muito tempo trabalha como educador na zona rural e na cidade, mas
que merecido, muito obrigado”. Quarta oradora, vereadora LINDYNES LEITE: “Trago
requerimento onde venho falar de um problema, que na verdade não é um problema só de um bairro e
uma rua, mas também de muitas ruas desse município, estou pedindo especificamente a iluminação
pública com lâmpadas de led para a rua Paraná e também a recuperação do porte de iluminação
pública permanente com lâmpadas de led no entorno ao Parque do Ingá, haja vista que ali é um fluxo
muito grande de veículos e a falta de iluminação pública tem interferido bastante na questão do
transito. Venho defender a indicação onde estou sugerindo que as faixas de pedestres existente possam
ser revitalizadas e transformadas em faixas elevadas de pedestres no transito local da cidade. Conto
com o apoio dos nobres colegas, muito obrigado”. O Presidente em Exercício, vereador Sassá
Jefferson, em seguida, passou os trabalhos para o GRANDE EXPEDIENTE: Primeiro orador,
vereador NATAN NOGUEIRA: “Após o recesso essa é a nossa primeira fala e estamos retornando a
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casa legislativa para continuar desenvolvendo o nosso mandato nesse terceiro período legislativo. E
estar discutindo aqui os grandes assuntos como é o caso que vem acontecendo em Manacapuru que é o
caso da desapropriação de Novo Airão as terras envolvendo a construtora EXATA. Esta Casa tem se
mobilizado, acompanhado e participado ultimamente essas questões de perto dando aos nossos irmãos
que estão desabrigados que perderam todas as suas produção. Então nos causa estranheza em poder
estar contemplando uma situação aonde a gente já passa a ficar com uma interrogação muito grande na
cabeça. Por que? Foi fruto inclusive desta Casa a luta pela iluminação, para que o programa luz para
todos pudesse alcançar os nossos irmãos da zona rural. Aí tem a luta particular de cada vereador e foi
conseguido através da Eletrobrás e programa de maior abrangência neste país que e o programa luz
para todos e isso chegou aos nossos irmãos dos ramais que perderam as suas casas em função de uma
decisão judicial. Aí a gente fica a perguntar. Será que esse programa luz para todos não tinha seriedade
daquilo que foi proposto, daquilo que nós lutamos? Além de ter levado dignidade para cada família
levou também a oportunidade. E agora não foi arrancado não somente as casas, mas também as
pessoas que estão lá tomando posse também arrancaram os poste, não considerarão essa ação do
governo federal e nós tivemos a oportunidade de lá na assembleia legislativa ouvir o representante do
INCRA dizendo que vai tomar providências. O terra legal já passou e já conhece que nada fez
efetivamente. Existe uma população que hoje tem a participação desta Casa quando naquele momento
pedindo a intervenção do governo do estado, para que pudesse ser suspenda essa ordem judicial. Está
aí o resultado desta ação e nós lamentamos que os nossos produtores que são os responsável para
produzir alimento na zona rural. Para produzir riqueza para suprir a necessidade do homem aqui na
cidade, tenha sido desrespeitado nessa situação. Gostaríamos de destacar os feitos da defesa civil
acompanhando naquele primeiro momento, a secretaria de promoção social, mesmo sem poder fazer
muita coisa, mas estava lá a presença do poder público municipal nessa situação”. Segundo orador,
vereador ROBSON NOGUEIRA: “Os assuntos são inúmeros para debatermos aqui nesta Casa. A
questão da nossa saúde pública, questão base, questão do hospital foi muito debatida aqui, mas a
questão básica senhores ela tem que ter uma atenção mínima. A gente ver aqui o vereador fazendo
requerimento e eu vou votar no requerimento do vereador pedindo álcool para o posto de saúde,
pedindo algodão. Pedindo material para fazer exames básicos de glicose, já pensou um negócio desse.
O que está acontecendo? É muita negligencia. O que está acontecendo em Manacapuru que está sendo
tardio é negligencia. Não sei o que está acontecendo em Manacapuru, mas tudo está acontecendo
depois que vão olhar. Um mês o posto de saúde fechado por causa da praga de carrapato. Liguei para o
secretário, não vereador esta semana nós vamos resolver. Vamos voltar lá, porque a população está
querendo agredir os funcionários. Eu estou com vergonha às vezes até de passar nas ruas os mototáxi,
vereador os buracos na cidade, vocês estão fazendo nada! como se a gente não debatesse esse tema
aqui, como se a gente não fizesse requerimentos solicitando. A cidade está realmente um queijo suíço
é buraco para todos os lado. O prefeito está aguardando o prefeito mandar asfalto não sei quando e aí
contrata uma caçamba de asfalto ali, passa três semanas, só para colocar uma foto no face para dizer
que está fazendo o serviço paliativo tardio. Enquanto isso estamos sofrendo. O Bairro da União depois
da praga de carrapato, agora é praga de cachorro e urubu e lixo. Será que fazem o trabalho só quando a
gente cutuca, isso é um trabalho básico pessoal. Tem pessoas que estão ganhando muito e muito
dinheiro para fazer esse serviço. A gente tem que estar cutucando para que esses serviços sejam
realizado para a população. Quando a gente se desvia de buraco dá no lixo é complicado o que está
acontecendo. Isso não pode está acontecendo no município de Manacapuru. Bato na tecla que está
sendo tardio o serviço público da nossa cidade. Quero dizer aqui mais uma forma de prevaricação do
serviço público, o prefeito ele cancelou a licitação do transporte escolar e aí quando viu que a aula
estava começando, decretou emergência pra poder contratar sem licitação. Para poder fazer da forma
que ele entender para atender o serviço. Isso é tardio, isso é prevaricar, isso é negligencia”. Terceiro
orador, vereador PEDRO HENRIQUE: “Sou grato a Deus pois hoje é vinte e um de fevereiro e
estou completando vinte e oito anos de idade. É motivo de alegria, enquanto muita gente hoje estão
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deitadas em cima de uma cama de hospital sem ter o seu direito de estar junto com os seus ente
queridos. Nós esta oportunidade de celebrar mais um ano de vida. Estamos grato a Deus, porque até
aqui o senhor nos tem ajudado e sustentado e tem me dado esta oportunidade de chegar aos meus vinte
e oito anos de idade. O papel do vereador é fiscalizar e apresentar ao poder municipal as demandas
com melhorias para que sejam resolvidas. Também estive em algumas UBS do município de
Manacapuru, atendendo ao chamado do povo para que também estivemos levando as informações ao
poder municipal, essa é a nossa função e nós estamos cumprindo com toda certeza com excelência.
Infelizmente um fato muito sério e triste aconteceu no nosso município, a morte fatal de uma senhora
que era esposa do grande Chico Dentista, que é um dos pioneiros da área do município de
Manacapuru, que infelizmente vitimou a sua esposa num acidente, que não teve culpados, mas uma
fatalidade que aconteceu. Inclusive estarei daqui mais uns dias apresentando a esta Casa um projeto
para que vossas excelências apreciem de dê os seus votos favoráveis para que os caminhões desde
município, assim como em Manaus tenham um horário para trafegar nas ruas de Manacapuru. Em
Manaus já está funcionando porque o município também não funcionar? O nosso povo está à mercê de
outras fatalidades e nós não podemos permitir. A prefeitura municipal de Manacapuru realizou a
limpeza dos Hip Hap da nossa cidade que a anos, os prefeitos esqueceram de limpar. Então vai aqui as
nossas parabenizações a prefeitura municipal de Manacapuru, por ter realizado este feito. Vereador
Robson Nogueira, porque que vossa excelência não tinha vergonha no passado, de andar nas ruas de
Manacapuru, vossa excelência não tinha vergonha dos empresários como eu, que dependíamos do
pagamento da prefeitura, para que o povo manacapuruense recebesse o seu salário e fosse nos
comércio locais comprar. Por que? Que só agora vossa excelência está com vergonha. Peça para o seu
deputado vereador Robson Nogueira, fazer uma emenda para ajudar o nosso município. Puxe para si a
responsabilidade vossa excelências também é um parlamentar”. O orador foi aparteado pelo
vereador João Luiz: “Parabéns pelo seu aniversário. E poderia sugerir ao nobre vereador que
antecedeu a sua fala que pudesse através de uma indicação solicitar do deputado David Almeida, uma
emenda orçamentária para que pudesse estar designando ao nosso município a compra de
medicamentos e outros serviço, pois ele foi muito votado no município de Manacapuru. E também
poderia nos ajudar na questão do tapa buraco, tendo em vista que quando ele era governador ele veio
em Manacapuru e prometeu os vinte e dois milhões que já estavam orçado e não liberou recursos e
hoje o prefeito vem fazendo o serviço com recursos próprios”. Retomando a palavra, o orador:
“Quero perguntar ao vereador porque ele não tinha vergonha da água do SAAE que dava dor de
barriga no povo manacapuruense. Por que só agora apareceu tanta vergonha? Aqui eu quero
parabenizar a todos os vereadores que tem feito as suas proposituras e apresentado os seus projetos
para garanti assim dias melhores ao povo manacapuruense”. Quarto orador, vereador SÉRGIO
FERREIRA: “Hoje nós estamos revoltados não com o povo de Manacapuru, mas estamos revoltados
pelos acidentes e vidas que estão sendo tiradas em nossa cidade, muitas vezes por caminhões que
chegam de Manaus e querem estacionar em qualquer lugar, motoristas bêbados dirigindo no celular. A
nossa sociedade não aguenta mais, não é só os motoristas de caminhões, mas mototaxista também e
menores no volante que não tem responsabilidade com a vida das outras pessoas. É isto que está
acontecendo em Manacapuru e nós precisamos como parlamentar e representante do povo tomar
decisões firmes. Eu gostaria que o vereador Robson estivesse aqui, mas ele fugiu não sei porque, nós
somos testemunhas oculares quando o prefeito anterior perdeu a eleição, deixou a cidade entregue aos
urubus e baratas, o vereador Robson já era vereador desta Casa e comeu abiu, ninguém viu o vereador
ir no Hospital ou nas ruas. Ninguém ver o vereador vir a tribuna e falar veemente, precisamos cobrar
com responsabilidade e sabemos também quem tinha vergonha era o vereador Sérgio, que na época
era ex vereador que tinha ganhado a eleição do segundo mais votado de Manacapuru. Nossa cidade
teve um surto de diarreia, o nosso povo ficou doente por conta de uma administração irresponsável
que não sabe perder a eleição, quando perdia a eleição botava minha sacolinha nas costas e ia trabalhar
e não maltratar o povo de Manacapuru. Ninguém aqui como vereador estar dizendo que está tudo
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ótimo, nós sabemos que falta muito, é humanamente impossível o prefeito resolver tudo em um ano de
mandato, no entanto o governador Davi Almeida que só veio mentir aqui nesta Casa, não mentiu só
nos vinte e dois milhões que já estavam direcionados para Manacapuru, mentiu para os senhores que
tinha dois tomógrafos vindo para nossa cidade e até hoje nunca apareceu esses tomógrafos.
Precisamos mostrar onde estar o problema para trazer a solução, não adianta ir para a frente da UBS
fazer um vídeo dizendo que não tem remédio, veja o problema e traga a solução. Me solidarizar com
mais um desmando do prefeito anterior que foi no Minha Casa Minha Vida, que mandou cadastrar
milhares de pessoas e pais de famílias em Manacapuru, o vereador também sabia e não fez nada, ficou
de braços cruzados. Vocês sabem o que aconteceu quando o prefeito perdeu a eleição, mandou tirar o
nome de todo mundo e não aparece nem no sistema, para piorar a situação mandou tacar fogo em
todos os documentos dos pais de famílias, quero agradecer a todos, obrigado”. Quinto orador,
vereador ALEX BEZERRA: “Eu sou um vereador de primeiro mandato, não fiz parte da gestão
passada, mas acompanhei de longe. Eu como vereador de primeiro mandato não estou aqui para
ensinar alguma coisa para ninguém, mas eu acho que nós precisamos entender que os vereadores tem
atribuições, o vereador não resolve nada ele indica o problema, ele não tem o poder de fazer e todos
são sabedores disso, vereador cobra de quem tem obrigação de fazer. Eu assim como todos os
vereadores aqui se utilizam de meios sociais para fazerem trabalho e cobranças ao poder executivo a
quem quer que seja de direito. Eu creio que sessenta por cento desta Casa, os que não eram vereadores,
mas estavam ligados a administração passada, então não podemos ser hipócritas em algumas questões.
Antes a desculpa do prefeito é que não tinha apoio do governo, nós precisávamos de um prefeito que
tivesse apoio do governo do estado. E aí o prefeito foi elegido, está com o apoio do governo, e a
cidade está uma porcaria que se encontra. A cidade se encontra numa situação lastimável, a questão
dos buracos já cobrei através de documentos e redes sociais, o recurso está lá, vinte e dois milhões de
reais de capeamento asfáltico e até agora nada foi feito, porque estão esperando chegar perto da
eleição. A questão dos postos de saúde que foi questionada aqui, parabenizo o vereador Pedro
Henrique por solicitar os materiais para os postos de saúde, mas é uma questão básica pedir álcool,
não estou questionando seu pedido, estou questionando a incompetência da administração e a
incompetência do secretário de saúde. Vereador Tchuco gostaria de parabenizar vossa excelência que
foi a fundo na questão do PROCON, é necessário a instalação do PROCON no município para
prevenir crimes com o consumidor. O orador foi aparteado pelo vereador Robson Nogueira: “Nessa
causa que vossa excelência esta frisando na questão do PROCON, nós temos a defesa do consumidor e
já pedimos providencias para as pessoas que nos procuraram nesta questão. Porque no Banco do
Bradesco as pessoas vão fazer depósitos e está sumindo dinheiros de suas contas, realmente tivemos
que tomar atitudes e pedir que fizessem o boletim de ocorrência para que pudéssemos constituir
advogados para constatar a defesa do consumidor para providenciar o quanto esse assunto aqui no
município”. Retomando a palavra, o orador, “Esse projeto já tinha sido encaminhado para o poder
executivo através do deputado Abdala a mais de um ano e até hoje o projeto não tem sido posto em
pratica, espero que o seu projeto seja executado. Até hoje um projeto de minha autoria não foi posto
em pratica aqui nesta Casa, que determina a questão dos horários de lixos das casas, em Coari já
funciona é um projeto que não gera gasto para o município, mas contribuiria muito se fosse aplicado
em Manacapuru esse projeto de organizar os dias de coletas em nosso município, muito obrigado”.
Sexto orador, vereador TCHUCO BENÍCIO: “Eu não poderia deixar de tocar num assunto sobre a
ação de saúde e cidadania que eu vereador Tchuco e toda a minha equipe fizemos na comunidade do
Ajaratuba do meio. Aonde nós levamos médicos, enfermeiros, fizemos lá corte de cabelos, manicure,
medicamentos. Fomos muito bem recebidos na comunidade, eu quero agradecer a todos os
comunitários que nos receberam ali, e é um trabalho que a gente já vem fazendo a um bom tempo e eu
não poderia deixar de mencionar nessa fala a minha gratidão a Deus. Nós estamos num caminho de
duas vitórias desta Casa, que todos nós apoiamos, pra sair do quartel e vir para o PAC e também o
PROCON que está encaminhado o projeto de lei aí. Eu dei entrada aqui na Casa com o projeto, nós
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tivemos como dar continuidade pela Câmara, por que mexe com o orçamento e isso não é permitido a
nós. Mas o executivo já deu entrada. É uma luta desde o começo desta legislatura e graça a Deus a
coisa estar andando. As maiores denúncias são telefonia e bancos. Nós não vamos de forma nenhuma
baixar a cabeça para que isso continue acontecendo. Outro dia chegamos até a Caixa Econômica, as
dez e quarenta da manhã e a Caixa estava simplesmente fechada. O gerente deixou todo mundo do
lado de fora dizendo que estava sem sistema e que tinham que aguardar o sistema o pessoal do lado de
fora no calor. Na hora que eu cheguei lá o vereador Sérgio estava presente também, nós entramos eu
pedir pra falar com o gerente e orientei para que ele permitisse que todos os cliente entrassem na a
agencia e tudo foi resolvido. Então eles não podem fazer da forma que querem, então a gente vai
trabalhar muito forte. O gabinete está aberto a comissão aberta quem tiver denúncia pode levar para lá,
nós estamos encaminhando ao PROCON as coisas estão acontecendo cada denúncia terá uma resposta.
Estamos com uma parceria muito forte com o PROCON e essa parceria vai ajudar a população de uma
forma muito presente. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Nós sabemos sim o que está
faltando no nosso município, para ficar bom tem que melhorar muito ainda, nós sabemos disso. Nós
enfrentamos um período desastroso no final do mandato passado. Eu não vou vi a tribuna para fazer
críticas aos vereadores que fazem o trabalho de oposição, porque eles estão fazendo um papel de um
legislador. Porém nós não podemos deixar de enxergar o que já aconteceu no nosso município.
Quando falamos de tapa buracos, só fizeram a principal. Eu não me lembro de nenhum foliam
passando na Juvêncio Soriano! E o asfalto chegou lá. Nós tivemos a promessa do governador do
estado que nós teríamos a ajuda no asfalto e na reforma do hospital. Nós estamos aguardando este
resultado. A verba da saúde já foi destinado a esse município, o povo está sonhando com a reforma do
hospital e não vamos esquecer dos vinte e dois milhões que foram prometidos aqui pelo exgovernador”. O Presidente, vereador Francisco Coelho: “Nós acabamos de receber aqui uma
manifestação de forma pacifica é uma garantia constitucional e eu gostaria de encaminha ao vereador
Natan só pra dizer que as pessoas estão autorizadas a adentrar no prédio da Câmara até porque é uma
instituição pública, de forma organizada e pacifica para que nós possamos receber. Nós não vamos
acatar de forma desorganizada, por que temos que garantir que a instituição mantenha-se intacta sem
nenhuma agressão de quem quer que seja. O povo está autorizado a entrar”. Retomando a palavra, o
orador: “Muitas pessoas colocam nas costas do vereador esta situação das terras que foram tomadas e
nós sabemos que não é por aí o caminho que esta Casa está ao lado deste povo. Nós fizemos audiência
pública que foi realizada pelo vereador Júnior de Paula e toda essa Casa apoiou participou. Esta Casa
está do lado dessas famílias, então nós vamos continuar essa luta, vamos continuar esse trabalho”.
Vereador Sérgio Ferreira: “De que maneira nós podemos proceder haja vista que já terminou o grande
expediente”. O Presidente, vereador Francisco Coelho: “Eu gostaria só que fosse mantido a ordem
que nós estamos numa sessão ordinária, vamos manter a ordem depois a gente vai receber as pessoas,
até porque não tinha nada agendado, nós aqui não cessamos o direito de ninguém, mas também vamos
manter a nossa coerência”. 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; (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 CLJRF e CDC: Projeto de Lei Municipal nº 002/2018, do
Executivo Municipal, que “altera a lei municipal nº 372, de 18 de outubro de 2016, que ‘Dispõe sobre
a Organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor – SMDC – institui a Coordenadoria
Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, o Conselho Municipal de Proteção e
Defesa do Consumidor – CONDECON, e institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do
Consumidor – FMDC, e dá outras providências’.” Foi ENCAMINHADO a CLJRF: Projeto de
Resolução Legislativa Nº 001/2018, autoria da Mesa Diretora, “Institui o Regimento Interno que
regerá o funcionamento do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo de
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Manacapuru e dá outras providências”. Foram APROVADOS por unanimidade: Moção Nº 004/2018,
autoria do Vereador SÉRGIO FERREIRA. Moção Nº 005/2018, autoria dos Vereadores FRANCISCO
COELHO e SASSÁ JEFFERSON: Votos de pesar aos familiares do senhor JOÃO GOMES FILHO,
pelo falecimento ocorrido no dia 10/02/2018. Parecer Nº 001/2018 – CDHCAIPD/CMM da Comissão
de Direitos Humanos, da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência da Câmara
Municipal de Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei Municipal nº 001/2018, autoria do Vereador
Alex Bezerra. Parecer Nº 001/2018 – CESAS/CMM da Comissão de Educação, Saúde e Assistência
Social da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei Municipal nº 001/2018,
autoria do Vereador Alex Bezerra. Requerimentos Nºs 159, 160, 161, 162 e 163/2018, autoria do
Vereador TCHUCO BENÍCIO. Requerimentos Nºs 164, 165 e 166/2018, autoria do Vereador PEDRO
HENRIQUE. Requerimentos Nºs 167, 168, 169, 170, 171 e 172/2018, do Vereador PAULINHO
TEIXEIRA. Requerimentos Nºs 173, 174, 175 e 176/2018, autoria do Vereador JOÃO LUIZ.
Requerimentos Nºs 177 e 178/2018, autoria da Vereadora LINDYNÊS LEITE. Requerimentos Nºs
179 e 180/2018, autoria do Vereador SÉRGIO FERREIRA. Requerimento Nº 181/2018, autoria do
Vereador FRANCISCO COELHO. Requerimento Nº 182/2018, autoria da Vereadora VALCILÉIA
MACIEL. Serão ENCAMINHADAS aos destinatários: Indicação Nº 019/2018, autoria do Vereador
NATAN NOGUEIRA. Indicação Nº 020/2018, autoria da Vereadora LINDYNÊS LEITE. Indicações
Nºs 021, 022, 023, 024, 025, 026 e 027/2018, do Vereador ALEX BEZERRA. Permanecem em
pauta: Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 036, de 17 de novembro de 2017, autoria do Executivo
Municipal, que ‘Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Manacapuru para o exercício de
2018 e dá outras atribuições”. Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 047, de 19 de dezembro de 2017,
autoria do Vereador Tchuco Benício, que ‘Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de avisos
informando a escala dos funcionários plantonistas, nos hospitais e estabelecimentos de saúde
instalados no Município de Manacapuru”. 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.’ Projeto de Lei Municipal nº 002/2018, do Executivo
Municipal, que “altera a lei municipal nº 372, de 18 de outubro de 2016, que ‘Dispõe sobre a
Organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor – SMDC – institui a Coordenadoria
Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, o Conselho Municipal de Proteção e
Defesa do Consumidor – CONDECON, e institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do
Consumidor – FMDC, e dá outras providências’.” Projeto de Resolução Legislativa Nº 001/2018,
autoria da Mesa Diretora, “Institui o Regimento Interno que regerá o funcionamento do Órgão Central
do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo de Manacapuru e dá outras providências”.
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: O Presidente, vereador Francisco Coelho: “O vereador Zé Luís
justificar a sua ausência, o pai dele teve um problema de saúde, e ele está em Manaus acompanhando o
seu pai. Quero desejar bem-vindo a vocês, aqui é a nossa casa de ressonância aqui é a primeira Casa
que vossa senhorias podem procurar e desde já vocês não queiram saber a satisfação que não só eu,
mas todos os vereadores em receber vocês”. Vereador Tchuco Benício: “Só para ter a informações
sobre os vetos que estão na comissão, desde ontem eram para estar conosco e até agora não veio se
tiver alguma informação que possa vir ao plenário”. Vereador Robson Nogueira: “Estamos analisando
na comissão brevemente estaremos direcionando a mesa diretora para deliberação do plenário”. Moção
Nº 004/2018 de autoria do vereador Sérgio Ferreira. Apoiado pelos vereadores: Natan Nogueira, Pedro
Henrique, Tchuco Benício, Valciléia Maciel, João Luiz, Sassá Jefferson, Natan Nogueira, Francisca
Coroca. Moção Nº 005/2018 de autoria do vereador Francisco Coelho da Silva e Sassá Jefferson.
Apoiado pelos vereadores: João Luiz, Paulo Teixeira, Valciléia Maciel, Tchuco Benício, Pedro
Henrique Lindynês Leite. Requerimento Nºs 159, 160, 161, 162 e 163/2018 de autoria do vereador
Tchuco Benício. Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite, Tchuco Benício, Sassá Jefferson, Paulo
Teixeira, Valciléia Maciel, João Luiz e Francisca Coroca. Requerimento Nºs 164, 165 e /2018 de
autoria do vereador Pedro Henrique. Apoiado pelos vereadores: Sassá Jefferson, Pedro Henrique,
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Lindynês Leite, Tchuco Benício, Paulo Teixeira, João Luiz, Valciléia Maciel, Francisca Coroca, Alex
Bezerra, Francisco Coelho da Silva, Sérgio Ferreira e Lindynês Leite. Requerimento Nºs 167, 168,
169, 170, 171 e 172/2018 de autoria do vereador Paulinho Teixeira. Apoiado pelos vereadores: Sassá
Jefferson, Pedro Palmeira, Tchuco Benício, Valciléia Maciel, João Luiz, Francisca Coroca, Lindynês
Leite e Francisco Coelho da Silva. Requerimento Nºs 173, 174, 175 e 176/2018 de autoria do vereador
João Luiz. Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite, Francisco Coelho da Silva, Jefferson Batalha,
Pedro Henrique, Tchuco Benício, Valciléia Maciel e Paulo Teixeira. Requerimento Nºs 177 e
178/2018 de autoria do vereador Lindynês Leite. Apoiado pelos vereadores: João Luiz, Paulo Teixeira,
Valciléia Maciel, Pedro Henrique, Sérgio Ferreira, Francisca Coroca e Francisco Coelho da Silva.
Requerimento Nºs 181/2018 de autoria do vereador Francisco Coelho da Silva. Apoiado pelos
vereadores: João Luiz, Paulo Teixeira, Valciléia Maciel, Pedro Henrique, Jefferson Batalha, Lindynês
Leite, Francisca Coroca, Sérgio Ferreira e Tchuco Benício. Requerimento Nºs 182/2018 de autoria do
vereador Valciléia Maciel. Apoiado pelos vereadores: Alex Bezerra, Lindynês Leite, Pedro Henrique,
Sassá Jefferson, Tchuco Benício, Sérgio Ferreira, Francisca Coroca, Paulo Teixeira e João Luiz.
Indicação Nº 021, 022, 023, 024, 025, 026 e 027/2018 de autoria do vereador Alex Bezerra. Apoiado
pelos vereadores: Lindynês Leite, Sassá Jefferson, Pedro Henrique, Tchuco Benício, Valciléia Maciel,
Paulo Teixeira, João Luiz, Sérgio Ferreira, Francisca Coroca e Francisco Coelho da Silva. O
Presidente, vereador Francisco Coelho: “Vou Encerrar essa sessão e vamos começar uma sessão
especial para que nós possamos ouvir as demandas que aqui estão de forma ordeira e respeitosa”.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente, vereador Francisco Coelho, encerrou a sessão ordinária
do dia vinte de fevereiro 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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