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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 seis de fevereiro de dois mil e
dezoito.
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito (26/02/2018), 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; (03) Francisco Coelho da Silva; (04) Sassá Jefferson; (05) Junior de Paula; (07) João Luiz;
(08) Lindynês Leite; (09) Tchuco Benício; (10) Natan Nogueira; (12) Sérgio Ferreira; (13) Pedro
Henrique; (14) Robson Nogueira; (15) Valciléia. AUSENTES: (02) Francisca Coroca; (06) Zé Luís;
(11) Paulo da Silva Teixeira. 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, Provérbios 3, 21-24 (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: Ofício nº 034/2018/DT/DETRAN/AM;
Ofício SEMPRA Circular/PMM nº 005/2018; Ofício. Circ. Nº 001/2018-FME/MPU; Cursos do
Tribunal de Contas/Escola de Contas Públicas. EXPEDIENTES EXPEDIDOS: 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. 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”. 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”. Requerimentos Nºs 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 e
190/2018, do Vereador TCHUCO BENÍCIO, solicitando: tapa buraco na Rua Maria Bezerra de Souza
- Terra Preta. Tapa buraco na Jrua Jonatas Bastos - Terra Preta. Tapa buraco na Rua Antonio Afonso Terra Preta. Tapa buraco na Rua Carauari - São José. Iluminação pública e tapa buraco na Rua Tefé São José. Tapa buraco na Rua Codajás - São José. Construção de meio fio e serviço de capina na Rua
Anori - São José. Serviço de capina na Rua Ezanor Athaide - São José. Requerimento Nº 193/2018, do
Vereador PEDRO HENRIQUE, solicitando desocupação das calçadas dos bairros de Manacapuru.
Requerimento Nº 194/2018, do Vereador JOÃO LUIZ, solicitando a seção de votação com urnas
eletrônicas para o Conjunto Habitacional Ataliba. Requerimentos Nºs 195 e 196/2018, do Vereador
PAULINHO TEIXEIRA, solicitando: disponibilização de uma balsa de embarque e desembarque
visando o escoamento da produção dos produtores rurais deste município no cais em frente a Câmara.
Construção de um novo prédio em alvenaria para a Escola Municipal Lima Bernardo na Comunidade
Costa do Pesqueiro I. Requerimentos Nºs 197, 198 e 201/2018, do Vereador JÚNIOR DE PAULA,
solicitando: tapa buraco na Av. Correnteza em frente a Escola Municipal Socorro Queiroz Correnteza. Serviço de drenagem de esgoto e tapa buraco na Travessa Miriti - Correnteza. Iluminação
pública em toda a Rua Solimões - Correnteza. Requerimentos Nºs 199 e 200/2018, autoria do
Vereador SÉRGIO FERREIRA, solicitando: estudo de engenharia de esgoto para as Ruas Augusto
Leno com Antônio Afonso - Terra Preta. Limpeza de bueiro e tampa para a Rua Horácio Barroso com
a Travessa Cleto Barroso - Aparecida. Requerimentos Nºs 202 e 203/2018, do Vereador NATAN
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NOGUEIRA, solicitando: De forma imediata reparos necessários do carro tipo Kombi do conselho
tutelar de Manacapuru. Dados estatísticos da quantidade de pessoas beneficiadas pelo programa bolsa
família em Manacapuru nos anos de 2015, 2016 e 2017. Requerimento Nº 204/2018, da Vereadora
LINDYNÊS LEITE, solicitando revitalização das faixas de pedestre e demais sinalizações para o
cruzamento da Rua Daniel Simões esquina com a Rua Benjamim Roberto - São José. Emenda a
projeto de lei nº. 001/2018, autoria do Vereador Alex Souza Bezerra, natureza Modificativa ao Projeto
de Lei Municipal Nº. 001/2018, que “Determina a fixação de placas de advertência sobre a exploração
sexual de crianças e adolescentes e, dá outras providências”. Parecer Nº 001/2018 – CDDC/CMM da
Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao
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’”. Parecer
Nº 001/2018 – CLJRF /CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final 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 006/2018, autoria do Vereador JÚNIOR DE
PAULA, congratulações ao Excelentíssimo Comandante da Polícia Militar - MJR - Augusto César e
Policiais Militares da Equipe da Força Tática do 9°BPM que participaram da ocorrência de apreensão
de drogas encontrado em duas malas contendo 54 tabletes totalizando 60.660 kg de substância
entorpecente, possivelmente skank, constatando tráfico intermunicipal combatentes estes
participantes da operação: CTM: SD Sharles da Cruz patrulheiros: SD Augusto Freitas, SD Jefferson
Souza, SD Douranth – parabenizamos os mesmos pelos serviços prestados à população amazonense
com sua determinação, força e coragem nas áreas da segurança pública e combate ao crime organizado
e tráfico de drogas neste município. Indicações Nºs 028 e 034/2018, autoria do Vereador NATAN
NOGUEIRA, sugerindo: expansão de energia elétrica na Comunidade Boa Esperança – Sacambú;
retorno das atividades do banco BRADESCO no PAC. Indicações Nºs 029, 030, 031, 032 e 033/2018,
autoria do Vereador ALEX BEZERRA, sugerindo: Recuperação da torre telefonia celular na Vila do
Paratarizinho. Um poço artesiano para atender a Vila do Paratarizinho. Um transporte fluvial
(ambulancha) dotadas de equipamentos necessários, com motor potente para a Vila do Paratarizinho.
Um transporte fluvial (ambulancha) dotadas de equipamentos necessários, com motor potente para a
Vila do Jazaré. Que seja construída uma Academia ao ar livre no Residencial Ataliba. Indicação Nº
035/2018, do Vereador JOÃO LUIZ, solicitando: audiência pública com a superintendência Regional
da CONAB no Amazonas, para que a mesma apresente seu plano de trabalho no ano de 2018, aos
produtores rurais de Manacapuru. Pela ordem, Vereador Robson Nogueira: “Não tendo ata para ser
aprovada, mas eu solicito o áudio da última sessão, inclusive da manifestação do pessoal que vieram
da terra lá de Novo Airão”. O Presidente, vereador Francisco Coelho: “Eu gostaria sinceramente de
parabenizar que Manacapuru, aquela recepção que fizemos aos alunos da Escola Nossa Senhora de
Nazaré, acabei de confeccionar uma moção e gostaria que todos os vereadores subscrevessem e ao
mesmo tempo fazendo um projeto de resolução ao mérito legislativo a instituição Nossa Senhora de
Nazaré que aos seus quase setenta anos de existência pela primeira vez teve um reconhecimento
internacional. Vai representar, o Brasil nos Estados Unidos que ganhou a amostra de ciências um fato
inédito na história do Amazonas. Nós pretendemos trazer todos esses alunos aqui, por que é algo
extraordinário na vida educacional da Escola Nossa Senhora de Nazaré”. Solicitação de cópias:
Lindynês Leite, Tchuco Benício, Robson Nogueira, Alex Bezerra, Sérgio Ferreira, Natan Nogueira e
João Luiz. O Presidente, vereador Francisco Coelho: “Informo que acabo de receber o telefonema do
nosso nobre edil Paulo Teixeira que foi fazer um tratamento em Manaus, exames laboratoriais que não
se faz aqui em Manacapuru”. Vereador Robson Nogueira: “Só para informar o óbito e o nosso pesar
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ao senhor Barroso, aquele senhor que cortava o na feira da Cristo Rei, o velório será realizado lá na
funerária Manacapuru e quatro horas da tarde será o seu sepultamento”. O Presidente, vereador
Francisco Coelho: “Devido à grande importância que teve o seu José Barroso a Câmara tomou
iniciativa, mandamos flores para lá em nome do parlamento municipal. E como também já mandamos
confeccionar uma moção de pesar aos seus familiares”. Seguinte, dando continuidade o Presidente,
vereador Francisco Coelho, passou os trabalhos para o PEQUENO EXPEDIENTE: Primeiro
orador, vereador NATAN NOGUEIRA: “Nós utilizamos o pequeno expediente para defesa de duas
proposições nossa, duzentos e dois e duzentos e três. Solicita do poder executivo o conserto imediato
do transporte tipo Kombi que serve o conselho tutelar no nosso município. Sabemos da importância
que tem o conselho tutelar na política da criança e do adolescente e que precisa daquele transporte para
sua locomoção. De forma que estamos pedindo solicitação aqui do plenário para que vote favorável a
esta propositura. O outra é uma solicitação com relação ao cadastro bolsa família”. Segundo orador,
vereador PEDRO HENRIQUE: “O que me traz aqui é para defender o requerimento cento e noventa
e três, que estou solicitando a desocupação das calçadas de Manacapuru, de modo a promover uma
melhor segurança aos pedestres que se deslocam pelas referidas calçadas. Desde já eu conto com apoio
e o voto favorável de vossas excelências para esta propositura”. Terceiro orador, vereador JOÃO
LUIZ: “É pra defender o requerimento cento e noventa e quatro, que solicita uma sessão de votação
com urnas eletrônicas para o Conjunto Habitacional Ataliba. Porque são mil famílias que moram
naquele conjunto habitacional. Nos traz também aqui a indicação zero trinta e cinco. Que solicita uma
audiência pública com a superintendência regional da CONAB, para que a mesma apresente o seu
plano de trabalho do ano de dois mil e dezoito. Peço dos colegas o voto favorável para que assim
possamos estar atendendo os anseios da população”. O Presidente, vereador Francisco Coelho: “Nós
fomos autor de uma indicação, tendo em vista da problemática da saúde no município de Manacapuru
e a acabamos de receber a resposta dizendo que a secretaria de saúde do estado com todos os seus
técnicos e profissionais, dizendo que está apta a vir fazer uma audiência pública nesta Casa. Então
gostaria de deliberar com vossas excelências, posteriormente ao término da sessão, para que
encontrássemos uma data o mais rápido possível. Tendo em vista que se aproxima a reforma e
ampliação do hospital o que nós podemos contribuir. No meu requerimento nós tínhamos sugerido a
criação de UTI que seria uma das primeiras no interior do estado do Amazonas. Eu acho interessante
que no término da sessão nós pudéssemos reunir internamente para que nós pudéssemos encontrar o
mais rápido possível uma data”. Quarto orador, vereador SÉRGIO FERREIRA: “O que nos traz
mais uma vez a esta tribuna, é trazer ao conhecimento de vossas excelências o nosso trabalho as
nossas andanças, os reclames da nossa população para que vossas excelências possam analisar e assim
votar favorável. Nós trazemos o requerimento de número cento e noventa e nove, lá da Rua Augusto
Lemos com Antonio Afonso ali na Terra Preta. Tem uma poça de lama causando transtorno aos
pedestres. O nosso outro requerimento trata da Rua Horácio Barroso com a Travessa Cleto Barroso –
Aparecida. Eu tenho certeza que o senhor secretário Paulo Onete e o senhor prefeito será sensível a
causa”. O Presidente em Exercício, vereador Sassá Jefferson, em seguida, passou os trabalhos para o
GRANDE EXPEDIENTE: Primeiro orador, vereador NATAN NOGUEIRA: “Nós tivemos uma
ação de saúde articulada por nós. Teve a participação de trinta e um profissional diversos seguimentos.
Tivemos a oportunidade de levar a mão amiga aos nossos queridos comunitários do Ajaratuba.
Retornar no Ajaratuba aonde foi o berço de tudo, aonde nós nascemos e rever os parentes. Nós nos
sentimos recompensados por tudo que nós temos feito. Foram duas ações nessa semana uma mais
ligada a questão social e a outra com a participação da prefeitura municipal através da secretaria de
saúde. Nós estamos entrando com requerimento solicitando informações importantes que possam estar
norteando a Casa Legislativa, com relação o bolsa família. Nós que estamos vindo da legislatura
passada se comentava aqui que Manacapuru estava diminuindo cada vez mais o número de
beneficiados com o programa bolsa família. Mas com o novo governo municipal e com a chegada da
companheira Edilene Alves da secretaria, essa realidade se tornou diferente. Os avanços de pessoas
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incluído no programa bolsa família, aumentou não foi aquela informações que tivemos aqui em dois
mil e quinze e dois mil e dezesseis. O prefeito acertou em estar nomeado a Edilene como gestora dessa
pasta tão importante, de políticas que trata diretamente como cidadão. É um feito que precisa ser
registrado aqui e é por isso que estamos registrando aqui os feitos do nosso município. Nós temos aqui
hoje resposta do oficio do governo do estado do Amazonas, é uma resposta de uma solicitação desta
Casa, através de uma indicação. Onde pede a mudança do posto do DETRAN para funcionar no PAC.
A resposta foi positiva, tomara que não fique somente no papel, mas que possa ser efetivado. A função
do PAC é essa aproximar a população dos serviços poder público e tem capacidade de receber o
balcão do DETRAN. O prefeito Beto esteve em Brasília fazendo quórum naquela marcha dos prefeitos
para que pudesse ser liberado de imediato os recursos para todos os municípios brasileiros e nós
recebemos através da associação dos municípios o quanto vem para Manacapuru destinado a partir
desta conquista dos prefeitos na capital federal. Agradecemos a atenção”. Em seguida, o Presidente,
vereador Francisco Coelho, passou aos trabalhos da ORDEM DO DIA e havendo quórum
regimental, PRESENTES, os Vereadores: (01) Alex Bezerra; (03) Francisco Coelho da Silva; (05)
Junior de Paula; (07) João Luiz; (08) Lindynês Leite; (09) Tchuco Benício; (10) Natan Nogueira; (12)
Sérgio Ferreira; (13) Pedro Henrique; (14) Robson Nogueira; (15) Valciléia. Foi ENCAMINHADO
a CLJRF: 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. 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”. 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”. Emenda a projeto de lei nº.
001/2018, autoria do Vereador Alex Souza Bezerra, natureza Modificativa ao Projeto de Lei
Municipal Nº. 001/2018. Foram APROVADOS por unanimidade: Parecer Nº 001/2018 –
CDDC/CMM da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Câmara Municipal de
Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei Municipal nº 002/2018, do Executivo Municipal. Parecer Nº
001/2018 – CLJRF /CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal
de Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei Municipal nº 001/2018, autoria do Vereador Alex
Bezerra. Parecer Nº 002/2018 – CLJRF /CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da
Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao VETO PARCIAL ao Projeto de Lei nº 036, de 17 de
novembro 2017, de autoria do Executivo Municipal (Estima a Receita e fixa a Despesa do Município
de Manacapuru para o exercício de 2018 e dá outras atribuições). Parecer Nº 003/2018 – CLJRF
/CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Manacapuru,
favorável ao VETO PARCIAL ao Projeto de Lei nº 047, de 19 de dezembro 2017, autoria do Vereador
Tchuco Benício, “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”. Moção Nº 006/2018, autoria do Vereador JÚNIOR DE PAULA. Moção Nº 007/2018,
autoria do Vereador FRANCISCO COELHO. Requerimentos Nºs 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 e
190/2018, do Vereador TCHUCO BENÍCIO. Requerimento Nº 193/2018, do Vereador PEDRO
HENRIQUE. Requerimento Nº 194/2018, do Vereador JOÃO LUIZ. Requerimentos Nºs 197, 198 e
201/2018, do Vereador JÚNIOR DE PAULA. Requerimentos Nºs 199 e 200/2018, autoria do
Vereador SÉRGIO FERREIRA. Requerimentos Nºs 202 e 203/2018, do Vereador NATAN
NOGUEIRA. Requerimento Nº 204/2018, da Vereadora LINDYNÊS LEITE. Permanecem em
pauta, devido à ausência do autor: Requerimentos Nºs 195 e 196/2018, do Vereador PAULINHO
TEIXEIRA. Serão ENCAMINHADAS aos destinatários: Indicações Nºs 028 e 034/2018, autoria do
Vereador NATAN NOGUEIRA. Indicações Nºs 029, 030, 031, 032 e 033/2018, autoria do Vereador
ALEX BEZERRA. Indicação Nº 035/2018, do Vereador JOÃO LUIZ. Permanecem em pauta: Veto
Parcial ao Projeto de Lei nº 036, de 17 de novembro de 2017, autoria do Executivo Municipal, que
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‘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”. Permanecem em pauta Projeto de Lei Municipal: 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 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. 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”. 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”. Permanecem em pauta Projeto de Resolução: 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”. Permanecem em pauta: Emenda a projeto de lei nº. 001/2018, autoria do Vereador
Alex Souza Bezerra, natureza Modificativa ao Projeto de Lei Municipal Nº. 001/2018, que “Determina
a fixação de placas de advertência sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes e, dá outras
providências”. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Moção Nº 006/2018 de autoria do vereador Júnior de
Paula. Apoiado pelo vereador: Tchuco Benício, Lindynês Leite, Robson Nogueira, Natan Nogueira,
João Luiz, Sérgio Ferreira, Pedro Henrique, Francisco Coelho da Silva e Valciléia Maciel. Moção
007/2018 de autoria do vereador Francisco Coelho da Silva Apoiado pelo vereador: Robson Nogueira,
Alex Bezerra, João Luiz, Pedro Henrique, Tchuco Benício, Valciléia Maciel, Natan Nogueira,
Lindynês Leite, Júnior de Paula e Sérgio Ferreira. Requerimento Nº 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189
e 190/2018 de autoria do vereador Tchuco Benício. Apoiado pelo vereador: João Luiz, Sérgio Ferreira,
Valciléia Maciel e Pedro Henrique. Requerimento Nº 193/2018 de autoria do vereador Pedro
Henrique. Apoiado pelo vereador: João Luiz, Tchuco Benício, Valciléia Maciel e Junior de Paula.
Requerimento Nº 194/2018 de autoria do vereador João Luiz. Apoiado pelo vereador: Alex Bezerra,
Lindynês Leite, Natan Nogueira, Tchuco Benício, Sérgio Ferreira, Júnior de Paula, Pedro Henrique e
Francisco Coelho da Silva. Requerimento Nº 197, 198 e 201/2018 de autoria do vereador Júnior de
Paula. Apoiado pelo vereador: João Luiz, Tchuco Benício, Pedro Henrique, Lindynês Leite, Alex
Bezerra, Natan Nogueira, Valciléia Maciel e Francisco Coelho da Silva. Requerimento Nº 199 e
200/2018 de autoria do vereador Sérgio Ferreira. Apoiado pelo vereador: Tchuco Benício, Valciléia
Maciel, Pedro Henrique, Alex Bezerra, Júnior de Paula, João Luiz, Lindynês Leite e Francisco Coelho
da Silva. Requerimento Nº 202 e 203/2018 de autoria do vereador Natan Nogueira. Apoiado pelo
vereador: Tchuco Benício, Lindynês Leite, João Luiz, Francisco Coelho da Silva e Pedro Henrique.
Requerimento Nº 204/2018 de autoria do vereador Lindynês Leite. Apoiado pelo vereador: João Luiz,
Alex Bezerra, Francisco Coelho da Silva, Tchuco Benício e Pedro Henrique. Indicação Nº 028 e
034/2018 de autoria do vereador Natan Nogueira, apoiado pelo vereador Francisco Coelho da Silva.
Indicação Nº 029, 030, 031, 032 e 033/2018 de autoria do vereador Alex Bezerra. Apoiado pelo
vereador: Sérgio Ferreira, Lindynês Leite, Natan Nogueira, Pedro Henrique e Francisco Coelho da
Silva. Indicação Nº 035/2018 de autoria do vereador João Luiz. Apoiado pela vereadora: Lindynês
Leite. O Presidente, vereador Francisco Coelho: “Duas bandeiras que essa Câmara levantou e graças
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a Deus se vislumbra uma luz positiva no fim do túnel. O pagamento dos profissionais que prestam
serviço de transporte escolar da rede estadual, governado acaba de liberar recursos. Porque os valores
que estavam sendo pago pela empresa totalmente fora do contexto, então já está autorizado, apenas
uma questão legal para que possam receber os quatro meses. E outro encaminhamento também é que o
governo acaba de pedir através da defensoria pública, acaba de pedir a suspensão da liminar concedida
pela justiça. E já garantiu que as pessoas haverão de retornar. Com certeza é uma resposta que nós
tínhamos que dar a sociedade manacapuruense”. Vereador Robson Nogueira: “Só para usar aquela
palavra que lhe é peculiar, poxa vida, esse governador está muito legal”. O Presidente, vereador
Francisco Coelho: (Leu o convite do fórum municipal de educação). “Eu já convoco a comissão de
educação, para que nós façamos presente representando essa instituição”. Nada mais havendo a
tratar, o Presidente, vereador Francisco Coelho, encerrou a sessão ordinária do dia vinte e seis 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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