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Ata da SESSÃO ORDINÁRIA da Câmara Municipal de
Manacapuru, Estado do Amazonas, Quarto Período Legislativo
da Décima Sétima Legislatura, realizada no dia trinta de
outubro de dois mil e dezoito.

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito (30/10/2018), precisamente às oito horas e trinta
minutos, reuniu-se em Sessão Ordinária a Câmara Municipal de Manacapuru, no plenário Cristóvão Nunes Mendes,
Palácio Edmilton Maddy, em sua sede própria, na Av. Eduardo Ribeiro, nº 1161 – centro, Manacapuru, Estado do
Amazonas, presidida pelo vereador Francisco Coelho, secretariado pela vereadora Lindynês Leite. PRESENTES,
os Vereadores: (01) Alex Bezerra; (02) Francisca Coroca; (03) Francisco Coelho da Silva; (04) Sassá Jefferson; (05)
Junior de Paula; (06) Zé Luís; (07) 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, Marcos 10, 42-44 (Decreto Legislativo nº 003/1994). O Presidente, vereador Francisco
Coelho, pôs em votação as Atas das Sessões Ordinárias dos dias 16, 17 e 22/10/2018, aprovadas por unanimidade,
sem alterações. Dando seguimento, o Presidente, vereador Francisco Coelho passou os trabalhos para leitura dos
EXPEDIENTES RECEBIDOS: Mensagem nº 12/2018, encaminhando o Projeto de lei nº 108, de 07 de agosto de
2018, do Executivo Municipal, que “Denomina de EMEF Regina Cruz, e dá outras providências”. Mensagem nº
13/2018, encaminhando o 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”. Mensagem nº 14/2018, encaminhando o
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”. Mensagem nº 15/2018, encaminhando o Projeto de lei nº 111,
de 07 de agosto de 2018, do Executivo Municipal, que “Denomina de EMEF Hilária Nerys de Menezes, e dá outras
providências”. Mensagem nº 22/2018, encaminhando o 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”. Mensagem nº 24, de 18 de setembro de 2018, encaminhando o 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”. Mensagem nº 26, de 04 de outubro de 2018, encaminhando o 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”. Mensagem nº 27,
de 10 de outubro de 2018, encaminhando o 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”. Of. Circ. 001/2018-ACEMPU. EXPEDIENTES EXPEDIDOS:
Requerimentos nºs 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160/2018, autoria do Vereador JÚNIOR DE PAULA,
solicitando: a construção de uma ponte com estrutura de concreto ou de ferro no Bairro Biribiri que liga ao Bairro da
Correnteza, na Rua Joana D’Angelo, reiterando o requerimento de nº 53 de 02 de fevereiro de 2018. à construção de
uma unidade básica de saúde (UBS), na Comunidade Nossa Senhora Da Conceição ou Ajaratubinha, reiterando o
requerimento de nº 274 de 5 de março de 2018. Sejam realizadas ruas de lazer no bairro do Biribiri. Explicações
referentes à suspensão/paralisação das obras de reforma do complexo esportivo do bairro do Biribiri. Ações de saúde
com demanda de equipe de multiprofissionais na comunidade Ajaratuba zona rural do município. Ações de saúde
com demanda de equipe de multiprofissionais no bairro do Biribiri. Serviços de meio fio das ruas do bairro do
Biribiri. Em caráter de urgência, serviços de construção de calçadas das ruas do bairro do Biribiri. Requerimentos nºs
1142, 1143, 1144 e 1145/2018, autoria do Vereador JOÃO LUIZ, solicitando: tapa buraco para a Rua Augusto Lemos
Coelho - Terra Preta. Tapa buraco para a Rua Antônio Afonso - Terra Preta. Construção de uma canaleta no
cruzamento da Rua Valinda Gomes Afonso com a Rodovia Manoel Urbano - Terra Preta. Serviços de capinação,
limpeza e retirada de entulhos para Rua Maria Walcacer Nogueira - Terra Preta. Requerimentos nºs 1147, 1148,
1172/2018, autoria do Vereador SERGIO FERREIRA, solicitando: iluminação pública e saneamento básico para o
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bairro União. Manutenção dos semáforos e faixa de pedestres para os cruzamentos das Ruas Gilberto Mestrinho com
João de Deus - Liberdade e a Boulevard Pedro Rates com a Rua Gaspar Fernandes - Centro. relação nominal dos
servidores que estão recebendo gratificações por dedicação exclusiva e de tempo integral que estão lotado na
Secretaria Municipal de Educação de Manacapuru (SEMED), baseado na lei 089 do estatuto dos servidores públicos
municipais de Manacapuru, no qual se faz referência o artigo 147, 148 e 149, efetivos e cargos comissionados.
Requerimentos nºs 1149, 1150, 1151/2018, autoria do Vereador PAULINHO TEIXEIRA, solicitando: serviços de
recapeamento asfáltico, reposição luminária e limpeza na Rua Itacoatiara - União. Serviços de recapeamento asfáltico
e limpeza na Rua Ângelus Figueira - Correnteza. Serviços de iluminação pública, meio fio e calçada na Travessa
Murici - União. Requerimento nº 1152/2018, autoria do Vereador ROBSON NOGUEIRA, solicitando fiscalização
mais rígida nas praças públicas da cidade de Manacapuru, com o objetivo de coibir a venda de bebidas alcoólicas para
menores, conforme a Lei Federal nº 13.106, de 17.03.2015, que torna crime vender, fornecer, servir, ministrar ou
entregar bebida alcoólica a criança ou a adolescente. Requerimentos nºs 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166/2018,
autoria do Vereador TCHUCO BENÍCIO, solicitando: serviço de capina em toda a Vila de Bela Vista. Recapeamento
asfáltico da Rua Nazaré Cavalcante - Morada do Sol. Continuação da Rede Hidráulica da Estrada do Extramar - Novo
Manacá. Passagem do Caminhão coletor de lixo no bairro Vale Verde. Manutenção do bueiro do Igarapé do Santo
Antônio, Km 3 - Estrada de Novo Airão. Pavimentação do Beco da Rua Auxiliadora Vasconcelos - Liberdade.
Requerimentos nºs 1167/2018, autoria do Vereador ALEX BEZERRA, solicitando: serviço de limpezas nas Ruas do
Distrito de Caviana. reforma do prédio onde funciona o pólo da UAB - Universidade Aberta do Brasil (UFAM) no
município de Manacapuru. Requerimentos nºs 1168, 1169, 1170/2018, autoria do Vereador ZÉ LUIS, solicitando:
limpeza e manutenção da caixa d'água da Vila do Jacaré. Recapeamento na Rua Joaquina Alexandre - Liberdade.
Serviço de tubulação de esgoto na Av. Gilberto Mestrinho, próximo ao comercial Hermes - Liberdade.
Requerimentos nºs 1173, 1174/2018, autoria do Vereador NATAN NOGUEIRA, solicitando: que seja enviado a esta
Casa informações da quantidade de alunos regularmente matriculados na rede pública de ensino do município. que
seja enviado a esta Casa informações da quantidade de alunos regularmente matriculados na rede estadual de ensino
do município. Parecer nº 115/2018 – CLJRF/CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara
Municipal de Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei Municipal nº 103/2018, autoria do Vereador Tchuco Benício,
que “Proíbe a utilização de canudos de plástico, exceto os de papel e materiais biodegradáveis, em restaurantes, bares,
quiosques, ambulantes, hotéis e similares no âmbito do Município de Manacapuru”. Parecer nº 117/2018 –
CLJRF/CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável
ao Projeto de Lei Municipal nº 102/2018, autoria do Vereador Tchuco Benício, que “Dispõe sobre a proibição por
bares, restaurantes, pizzarias, churrascarias, lanchonetes, casas noturnas e similares do município de efetuarem a
cobrança de taxas sobre serviços prestados aos clientes nos respectivos estabelecimentos, e dá outras providências”.
Emenda a Projeto de Lei Nº. 024/2018, autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final – CLJRF,
natureza: Modificativa/Aditiva ao Projeto de Lei Municipal nº 102/2018, autoria do Vereador Tchuco Benício, que
“Dispõe sobre a proibição por bares, restaurantes, pizzarias, churrascarias, lanchonetes, casas noturnas e similares do
município de efetuarem a cobrança de taxas sobre serviços prestados aos clientes nos respectivos estabelecimentos, e
dá outras providências”. Moção nº 132/2018, autoria do Vereador FRANCISCO COELHO: votos de pesar aos
familiares da senhora Maria de Nazaré Pereira Simões por ocasião do seu falecimento ocorrido no dia 22.10.2018.
Indicação nº 280/2018, autoria do Vereador ALEX BEZERRA: Sugerindo que na realização do próximo concurso
público da polícia militar do Estado do Amazonas, sejam destinadas vagas especificas para as grandes vilas da zona
rural do município de Manacapuru – Am, como: Caviana, Repartimento do Tuiué, Jacaré, Sacambú, Castanho, Bela
Vista e outros, visando prevenir e inibir a violência. Vereador Robson Nogueira: “Ainda em tempo solicito cópia das
atas e dos áudios correspondentes”. Solicitaram cópias os vereadores: Natan Nogueira, Tchuco Benício, Valciléia
Maciel, Lindynês Leite e Francisco Coelho da Silva. Continuando o Presidente, vereador Francisco Coelho, passou
os trabalhos para o PEQUENO EXPEDIENTE: Primeiro orador, vereador NATAN NOGUEIRA: “Eu gostaria
de levar ao conhecimento do plenário e solicitar o voto favorável de duas proposituras de nossa autoria, que este
vereador e está Câmara Municipal possa desenvolver melhor suas atividades parlamentares no âmbito do município
de Manacapuru. Estamos pedindo da coordenação de ensino SEDUC, que possa enviar a esta Casa todas as
informações concernentes a matriculas dos alunos regulamente matriculados na rede pública estadual de ensino.
Também estamos pedindo a secretaria SEMED, com o mesmo objetivo para que possamos estar, com informações
nas nossas mãos para que possa dar a informação para nosso eleitor de quantos alunos na rede pública estadual
matriculado regulamente assistindo aula. E que possamos fazer a regularização de quantos alunos foram matriculados
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e qual os índices que aumentaram com relação ao número de alunos, muito obrigado”. Segundo orador, vereador
SÉRGIO FERREIRA: “Nós ficamos felizes em usar novamente está tribuna, haja vista que é daqui que nós
encaminhamos ao executivo o pedido do nosso povo. Trago a esta Casa o requerimento do bairro da União, onde o
povo daquele bairro está necessitando urgentemente de infraestrutura e principalmente da iluminação pública, haja
vista que todos os dias tem assalto. Infelizmente nosso bairro no momento encontrasse abandonado, precisamos a
resposta do poder público imediatamente para o povo do bairro da união. Outro requerimento é o desrespeito do
transito em Manacapuru, e estou usando a tribuna desta Casa para trazer aquilo que o povo nos pedi e nos solicita.
Outro requerimento é o que desrespeito aos semáforos, principalmente no cruzamento da Gilberto Mestrinho com a
rua João de Deus, que tem acontecido vários acidentes por falta de manutenção. Nós estamos pedindo ao poder
executivo que resolvam esse problema, é um pedido da comunidade que não aguenta mais a imprudência. Outro
requerimento tratasse da rua Bulevar Pedro Rates com cruzamento Gaspar Fernandes, que aquele sinal não funciona
mais, assim como não funciona, mas nada no município também, muito obrigado”. Terceiro orador, vereador ZÉ
LUÍS: “Trago requerimento onde venho solicitando a limpeza da caixa d’água da Vila do Jacaré, que foi pedido
desde o início do mandato e ainda não foi realizado esta limpeza, o povo tem nos procurado e tem exigido isso, mais
uma vez estou pedindo a limpeza da caixa d’água, o povo precisa e necessita. Também trago o requerimento de
recapeamento para a rua Joaquina Alexandre no bairro da Liberdade, onde está precisando de asfalto e recapeamento,
venho pedir que o poder executivo olhe para aquela rua. Peço também em outro requerimento que trago mais uma vez
a esta Casa, que seja colocada a tubulação de esgoto na rua Gilberto Mestrinho, onde tem um córrego que toda vez
que chove inunda as casas e comércios. Mais uma vez peço ao nosso secretário de obras que possa olhar, executar e
resolver o problema. Peço apoio dos nobres colegas, muito obrigado”. Dando continuidade o Presidente, vereador
Francisco Coelho, passou os trabalhos para o GRANDE EXPEDIENTE: Primeiro orador, vereador
FRANCISCO COELHO DA SILVA: “Estou vindo a esta tribuna nesta manhã para falar de um assunto que foi
obrigatório na vida dos amazonenses nos quarenta e cinco dias período eleitoral, do primeiro turno ao segundo turno.
E houve uma quebra de paradigmas na política amazonense. Eu que sou um estudioso da questão política do
Amazonas, desde a era Plínio Ramos Coelho, que quando derrotou um grande governador Amazonense na época
Álvaro Maia, não tinha uma mudança de governo de forma total. E depois lançou Gilberto Mestrinho na política e
depois voltou para o governo do estado e aí teve interstício, pela ausência da democracia, devido ao regime, quando
os militares assumiram o governo central e foi proibida eleição direta aos estados pertencente a federação. Na
redemocratização do país, em mil novecentos e oitenta e dois, Gilberto Mestrinho, o candidato de esquerda foi o
primeiro governador a se eleger. Gilberto Mestrinho foi o governador que deu início a uma nova era política no
Amazonas, mas que vem de Plínio Ramos Coelho. Ao assumir o governo Gilberto Mestrinho indicou o prefeito
biônico da capital Manaus sem nenhum voto, o então advogado não tão muito renomado e empresário sem nenhuma
expressão. O atual governador doutor Amazonino Armando Mendes. E aí desde então Amazonino com toda a sua
habilidade, forma uma nova escola no estado do Amazonas. E de mil novecentos e oitenta e dois até dois mil e
dezoito, não tem um amazonense ou brasileiro que tenha governado o Amazonas se não fosse da escola Mestrinho. Só
agora em dois mil e dezoito se encerra uma dinastia, nada mais e nada menos de que trinta e dois anos de domínio.
Foi decretada a sua falência dia vinte oito de outubro de dois mil e dezoito. Eu sou favorável da alternância do poder.
Cada um que assume um cargo público ele prima o desenvolvimento, em deixar a sua marca. Nós optamos para
apoiar o governador Wilson Lima que teve uma votação épica no município de Manacapuru. Quase vinte e oito mil
eleitores, amazonenses de Manacapuru votaram no Wilson Lima, porque acredita que ele será um grande governador
para o Amazonas”. Segundo orador, vereador ALEX BEZERRA: “Venho a esta tribuna no dia de hoje também
parabenizar o governador eleito, Wilson Lima, como foi falado pelo presidente, foi uma vitória histórica. Com mais
de um milhão de votos, um governador que mostrou que o povo quer mudança, depois de mais de trinta anos de um
seguimento político. Isso aconteceu por uma coisa, pela chegada da informação. Alguns anos atrás o povo era
coordenados pelos líderes políticos. Hoje com a chegada da informação da tecnologia, das redes sociais, realmente foi
como se fosse uma libertação para o povo. O povo mostrou que não precisa de liderança política, a vontade do povo
prevalece independente de qualquer líder político. A gente via aqui em Manacapuru, era asfaltamento, é reforma, era
tudo, para tentar reverter o quadro e tentar fazer com que o povo votasse no atual governador. Mas nada, nem a
máquina do estado e nem do município foi suficiente, para conter a vontade do povo. Quero parabenizar também o
presidente da república eleito, Jair Messias Bolsonaro, que também foi uma resposta ao povo. Um presidente da
república fazer campanha sem dinheiro, sem recursos e o povo tirava do bolso para fazer a campanha dele. Realmente
foi uma vitória histórica depois de treze anos do PT administrando o nosso país. Ninguém acreditava que isso fosse
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acontecer. O povo mais uma vez mostrou, que não é bolsa família que não é programa social que segura a vontade
popular. O povo queria mudança e mostrou que a melhor resposta é nas urnas. Gostaria também de me referir alguns
requerimentos de minha autoria, estou pedindo a reforma do Polo da UAB. Ele está se deteriorando, não existe
nenhum tipo de manutenção. Recebemos hoje alguns projetos trocando nome de escolas, acho que tem muita coisa no
município do que ficar trocando nome de escola. A estamos fazendo porque tem uma lei, essa lei existe desde a
década de setenta, não é de agora. E a Escola da Correnteza por nome Maria do Socorro Queiroz Farias, é um dos
nomes que está sendo modificado. Desde já ressalto que o meu voto será contrário, porque é uma mulher que fez
muito pelo município de Manacapuru na área da saúde e na área da educação. Que hoje se encontra doente, que
merece que essa homenagem permaneça”. Terceiro orador, vereador SÉRGIO FERREIRA: “Eu gostaria neste
momento de parabenizar um jovem que entrou desacreditado na política do Amazonas, nunca ocupou um cargo
político, mas que se destacou pela sua humildade, pela sua transparência e pela maneira de fazer política limpa. E
hoje é o nosso governador do Amazonas, eu quero parabenizar a essa jovem Wilson Lima. Que com certeza, com a
equipe técnica que tem e com um homem experiente ao lado dele que é o deputado Luiz Castro, fará sim um ótimo
trabalho pelo nosso estado. É isso que o nosso povo espera e também o povo de Manacapuru. Gostaria também de
falar de um assunto importante, aonde o povo não só de Manacapuru, mas de todo o estado, o povo brasileiro, não
aguenta mais essa velha política rasteira. Parabenizar também o nosso presidente Jair Bolsonaro, que simplesmente
como deputado federal, sem recurso e sem estrutura de campanha, hoje é o nosso presidente, pela força da vontade do
povo. Foi o povo brasileiro que elegeu Jair Bolsonaro. Eu fico muito triste hoje com a política de Manacapuru, onde
velhos políticos acham que ainda podem usar daquele coronelismo. Veja como está Manacapuru que elegeu no
momento passado o novo também, mas que está completamente decepcionada, com os desmandos com os descasos
que está acontecendo na nossa cidade. Um administrador completamente abatido sem direção. E o povo mostrou nas
urnas toda a sua insatisfação. Dando uma lavada no seu candidato. Usando táticas completamente erradas achando
que o povo não sabe votar. Secretários fazendo reuniões três vezes ao dia obrigando funcionários a participar dessas
reuniões, sobre pressão, humilhação, se não fosse para a reunião perdia o emprego. Essa foi a velha política que
usaram e que não funciona mais. O prefeito tem sim que usar os funcionários, mas quando os funcionários estão
satisfeitos com a administração. Não é através de porrada e pressão que os funcionários vão votar em candidato da
administração. Chegaram até o ponto de demitir e depois ligar chamando o funcionário de volta para panfletar que o
prefeito novamente assinaria o seu contrato. Uma verdadeira humilhação com o povo de Manacapuru”. Quarto
orador, vereador JÚNIOR DE PAULA: “Hoje nós trazemos para esta Casa diversas proposituras, especialmente
para o Bairro do Biribiri, inclusive reiterando os pedidos que já foram feitos. E aí eu quero contar novamente com o
apoio desta Casa, para que nós possamos está aprovando novamente. Requerimento que diz respeito a nossa tão
sonhada ponte do Biribiri. Requerimento que pede informação quanto a construção da quadra do Biribiri que está
paralisada já um certo tempo. E nós precisamos saber quais os motivos e qual a previsão de retorno daquelas obras. A
juventude do Bairro do Biribiri está ociosa, sem poder praticar esporte, a Escola Estadual Agra Reis também está
sendo prejudicada porque os alunos utilizam para fazer as suas práticas esportivas. Então nós estamos pedindo através
de requerimento, o que aconteceu para aquela obra pra que ela pudesse estar parando. Estamos pedindo uma UBS
para a comunidade Nossa Senhora da Conceição lá no Ajaratubinha, isso oriundo de umas das nossas visitas na
comunidade em que eles solicitaram uma UBS ali, e nós estivemos fazendo esse requerimento e estamos reiterando
novamente o pedido a secretaria de saúde. Sabendo que o interior da nossa cidade pelo menos em algumas áreas
como educação está sendo bem assistido e nós esperamos também que esse olhar da secretaria de saúde também
possa está vindo no sentido revolucionário, de nós começarmos estar construindo UBS também na zona rural. Eu ouvi
o discurso inflamado dos nossos colegas vereadores e concordo em uma grande parte, porém, eu discordo quando se
tentar jogar na costa do executivo o resultado das eleições desse ano. O que nós observamos em todo o Brasil, foi um
sentimento de mudança. Não impulsionado pelo exercício do mandato do prefeito ou pelo exercício do mandato de
vereadores. Mas impulsionado realmente pelo um movimento que começou ainda em dois mil e quatorze. Quando a
ex-presidente Dilma Rousseff já enfrentou dificuldades na sua reeleição. O que nós temos nos dias atuais é um
reflexo dessa mudança. O sentimento do povo era um sentimento de mudança. O mais peço apoio nas matérias que
nós estamos apresentando no dia de hoje”. Quinto orador, vereador NATAN NOGUEIRA: “É um privilégio voltar
os trabalhos desta Casa, após os términos das eleições em que teve o envolvimento de todos os nossos pares nesta
Casa. Estamos aqui para retornas nossas atividades, onde vossa excelência no primeiro turno colocou seu nome para a
disputa a uma das vagas na Casa legislativa estadual, parabéns pelo desempenho, coragem e pela contribuição da
democracia. Pois a exemplo seu quero deixar registrado a participação do companheiro Zé Luís que colocou seu
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nome a disputas as eleições estaduais. Nós gostaríamos de trazer aqui um assunto de preocupação nossa a sociedade
manacapuruense, no que se trata das queimadas no estado do Amazonas, hoje nós amanhecemos com uma cortina de
fumaça em Manacapuru, com certeza isto estará refletindo no Hospital com relação as crianças e aos nossos idosos
que vivem em Manacapuru. É necessário que nós tenhamos a responsabilidade, porque a consciência se tem. É uma
responsabilidade não somente das autoridades mais de toda a população que possa está sensível a estas queimadas.
Ontem tivemos o alerta do diretor do IPAAM, que chamava a atenção dessa cortina de fumaça na capital
Amazonense. Gostaria de registrar que hoje é uma data muito importante para esse vereador pessoalmente, no que se
refere que é o aniversário do meu filho mais velho o Jonathan, uma pessoa que tem um cuidado muito grande por
mim. Nós temos um projeto de lei oriundo do executivo municipal que será matéria que iremos nos debruçar, estudar
e analisar. Que se trata de ajustes a lei do Moto-taxi, nós precisamos estar imbuindo nestes ajustes para que possamos
contribuir com a melhoria do sistema em Manacapuru na questão do Moto-taxi, onde tem sido um problema muito
sério para a saúde pública na violência no transito e que os autos índices de acidentes de trânsitos, também precisam
está sendo vigiado e olhado por esta Casa, para que possamos corrigir essas leis. Todos chegaram aqui pelo crivo da
população e é neste sentimento de mudança já patenteado e observado na eleição anterior municipal, vimos o
resultado e a renovação desta legislatura, fruto deste querer de mudança da população. Agora querer aqui jogar todo o
resultado no colo do prefeito, dizendo que o prefeito está confuso, confusa está sendo as avaliações que estão sendo
feitas no plenário da Casa, estão usando para fazer avaliações confusas do resultado das últimas eleições. O prefeito
goza de prestigio e respeito da população, o prefeito goza dos trabalhos dos vereadores e tem o respeito sim, pode não
ter o acompanhamento diário dos vereadores, mas que goza sim, afinal de conta ele é a maior autoridade no
município que merece por parte de qualquer autoridade seja ela quem for, então não iremos admitir aqui que as
pessoas possam usar a tribuna e falar das questões pessoais com relação pessoal. A dificuldade não é somente em
Manacapuru é inerente a outros municípios. Fica aqui o registro aos nobres pares que ao usar a tribuna por favor não
utilize para jogar a sua farpa ou seu veneno, escolhendo o prefeito como alvo pessoal para bater, vamos direcionar
nosso questionamento nas questões mais amplas na questão do povo de Manacapuru. Merece nosso respeito e na
questão universitária vereadora Lindynês, estaremos nos reportando com relação a este assunto, vossa excelência foi
muito infeliz em colocar nas redes sociais da forma como foi postado, não merece aí nosso respeito e não tem nossa
admiração. Vossa excelência já foi aqui chamada para uma reunião interna fruto destes comportamentos, gostaria de
dizer que vossa excelência é grande também, não faça do seu mandato um mandato medíocre, vossa excelência tem
muito a mostrar para Manacapuru e acredito que não é por aí que você ganha o respeito da população. Vossa
excelência é jovem e haverá de corrigir toda essas falhas que é inerente a pessoa jovem. Quando vossa excelência for
usar as redes sociais que possa ser justa, muito obrigado”. Sexta oradora, vereador LINDYNÊS LEITE: “Quero
parabenizar o governador eleito Wilson Lima, o que eu mais vi nas redes era que não iriam eleger um cara que não
tinha experiência, nunca foi vereador e não veio da vida pública. Faço a pergunta, quando você se forma em qualquer
curso que seja, quando você vai atrás do seu primeiro emprego, não a necessidade que eles lhe empreguem? Ou você
é contra a dar oportunidade as pessoas que acabaram de sair das universidades e acabaram de concluir seus
ensinamentos. Isso é sentimento de mudança, foi a população que quis, assim como não podemos falar que foi o
candidato Wilson Lima que derrotou o candidato Amazonino Mendes, não foi, foi a resposta da população que quis.
O mesmo se repeti para o candidato Jair Bolsonaro, um sentimento de mudança, isso também vale para nós
vereadores, prefeito e como administrativos. Porque quando você se cala, você se torna uma pessoa omissa, medíocre
mesmo foi eu não ter tomado essa medida antes de ir para as redes sociais e publicar todos os ofícios que fiz aqui e
que foram aprovados por esta Casa e por todos os nobres colegas e agradeço o apoio, mas que nunca foram
respondidos e isso é mediocridade. Eu não pedi audiência pública para matar ninguém aqui não, era para chamar os
órgãos competentes para discutirmos a situação e regularizar, eu mesmo participei de várias reuniões onde o próprio
prefeito falou, nós precisamos regularizar essa situação. Porque uma simples audiência pública aconteceu isso? Eu
tinha que me posicionar, as pessoas estavam me cobrando, o vereador Junior de Paula estava presente quando estive
com o prefeito pedindo essa ajuda. Eu não poderia me calar como vereadora, eu tinha que dar uma resposta para a
população, e essa foi a forma de me pronunciar, não tenho como ir na casa de cada um universitário que são mais de
mil e falar o que está acontecendo, então é para isso que serve os meios de comunicação. Eu quero aqui falar, que não
sei que ponto que o vereador disse que minha atitude é medíocre, no processo licitatório de dois mil e dezessete, onde
fala referente ao transporte universitário, olhem a primeira especificação no primeiro item, dez ônibus com no
máximo cinco anos de fabricação com motorista CNH ‘D’, combustível direção hidráulica, capacidade mínima para
cinquenta passageiros, ar-condicionado, quilometragem livre para percurso em perímetro rodoviário, veículo limpo e
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higienizado adequado com as qualidades de conforto e segurança, em conformidade com a legislação vigente da
ANTT. O que foi dito na reunião, foi que essa taxa seria para pagar combustível, acabamos de ler na licitação. Esse
combustível que está sendo pago no qual a associação está gerenciando este recurso, ele está sendo para pagar ônibus
adicionais além desses dez que a prefeitura está pagando? É isso que precisamos entender como é gerenciado este
recurso e como está sendo esta parceria. É questão de entendimento, mediocridade sim vereador Natanael foi eu não
ter feito sim a muito tempo. Essa é uma resposta da população, se nós vereadores não abrirmos nossos olhos agora
para tudo o que está acontecendo, essa mesma situação vai se repetir em dois mil e vinte. Aqui eu não estou
preocupado com minha reeleição não, estou preocupada em fazer aquilo que a população está me pedindo. E toda
essa audiência que eu trouxe aqui, você pode ter certeza vereador Natan que você não se dirija a minha não, se dirija
aos universitários que pediram que eu marcasse, essa é a grande questão. Aqui era para chamarmos quem entende de
contabilidade pública, nós sabemos hoje que não é responsabilidade do município em si a questão do ensino superior,
a obrigação é com o ensino fundamental. Só que o que não está batendo até o momento é de onde está vindo este
recurso que está sendo pago os transportes e porque a cobrança desta taxa. Já venho cobrando e fazendo vários
requerimentos e nenhum deles foram correspondidos, já vamos para dois anos e nenhum foi respondido, o que vou
falar para a população. Esse não é um problema só meu e dos universitários, isso é um problema da população porque
estamos falando de recursos públicos, muito obrigado”. O Presidente, vereador Francisco Coelho: “Gostaria de
deixar consignado que é livre a manifestação de cada parlamentar, desde que se mantenham o respeito entre nós,
porque somos um colegiado, mas é livre a manifestação de cada parlamentar de fazer uso na tribuna naquilo que lhe
convém, desde que cumpra as exigências regimentais. Em seguida, o Presidente, vereador Francisco Coelho, passou
aos trabalhos da ORDEM DO DIA e havendo quórum regimental, PRESENTES, os Vereadores: (01) Alex
Bezerra; (02) Francisca Coroca; (03) Francisco Coelho da Silva; (04) Sassá Jefferson; (05) Junior de Paula; (06)
Zé Luís; (07) 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. Foram
ENCAMINHADOS a comissão de Justiça: 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 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”. Foram APROVADOS por unanimidade: Parecer nº 115/2018 – CLJRF/CMM da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei Municipal nº
103/2018, autoria do Vereador Tchuco Benício, que “Proíbe a utilização de canudos de plástico, exceto os de papel e
materiais biodegradáveis, em restaurantes, bares, quiosques, ambulantes, hotéis e similares no âmbito do Município
de Manacapuru”. Parecer nº 117/2018 – CLJRF/CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da
Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei Municipal nº 102/2018, autoria do Vereador Tchuco
Benício, que “Dispõe sobre a proibição por bares, restaurantes, pizzarias, churrascarias, lanchonetes, casas noturnas e
similares do município de efetuarem a cobrança de taxas sobre serviços prestados aos clientes nos respectivos
estabelecimentos, e dá outras providências”. Emenda a Projeto de Lei Nº. 024/2018, autoria da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final – CLJRF, natureza: Modificativa/Aditiva ao Projeto de Lei Municipal nº
102/2018, autoria do Vereador Tchuco Benício, que “Dispõe sobre a proibição por bares, restaurantes, pizzarias,
churrascarias, lanchonetes, casas noturnas e similares do município de efetuarem a cobrança de taxas sobre serviços
prestados aos clientes nos respectivos estabelecimentos, e dá outras providências”. Moção nº 132/2018, autoria do
Vereador FRANCISCO COELHO. Foram APROVADOS por unanimidade: Requerimentos nºs 1153, 1154, 1155,
1156, 1157, 1158, 1159, 1160/2018, autoria do Vereador JÚNIOR DE PAULA. Requerimentos nºs 1142, 1143, 1144
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e 1145/2018, autoria do Vereador JOÃO LUIZ. Requerimentos nºs 1147, 1148, 1172/2018, autoria do Vereador
SERGIO FERREIRA. Requerimentos nºs 1149, 1150, 1151/2018, autoria do Vereador PAULINHO TEIXEIRA.
Requerimento nº 1152/2018, autoria do Vereador ROBSON NOGUEIRA. Requerimentos nºs 1161, 1162, 1163,
1164, 1165, 1166/2018, autoria do Vereador TCHUCO BENÍCIO. Requerimentos nºs 1167/2018, autoria do
Vereador ALEX BEZERRA. Requerimentos nºs 1168, 1169, 1170/2018, autoria do Vereador ZÉ LUIS.
Requerimentos nºs 1173, 1174/2018, autoria do Vereador NATAN NOGUEIRA. Foi ENCAMINHADA aos
destinatários: Indicação nº 280/2018, autoria do Vereador ALEX BEZERRA. 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 091/2018, autoria do
Vereador Júnior De Paula, “Dispõe sobre a obrigatoriedade da aquisição de equipamentos específicos e da realização
das alterações necessárias nas instalações em hospitais, unidades médicas emergenciais e laboratórios particulares,
visando ao atendimento à pessoa obesa do município de Manacapuru e dá outras providências”. Projeto de Lei
Municipal nº 092/2018, autoria Júnior De Paula, que “Dispõe sobre a admissão, Municipal, de diplomas de pósgraduação 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 094/2018, autoria do
Vereador Paulo Teixeira, “Institui a realização de teste de Acuidade Visual nas Escolas e Creche, no Município de
Manacapuru, e dá outras providências”. 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 100/2018, autoria do Vereador Júnior De
Paula, “Dispõe sobre o ensino e a prática das Artes marciais e defesa pessoal em geral nas escolas municipais, na
forma que menciona e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal nº 102/2018, autoria do Vereador Tchuco
Benício, que “Dispõe sobre a proibição por bares, restaurantes, pizzarias, churrascarias, lanchonetes, casas noturnas e
similares do município de efetuarem a cobrança de taxas sobre serviços prestados aos clientes nos respectivos
estabelecimentos, e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal nº 103/2018, autoria do Vereador Tchuco
Benício, que “Proíbe a utilização de canudos de plástico, exceto os de papel e materiais biodegradáveis, em
restaurantes, bares, quiosques, ambulantes, hotéis e similares no âmbito do Município de Manacapuru”. 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 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 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”.
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Requerimento de Nºs 1110, 1111, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159 e
1160/2018 de autoria do vereador Júnior de Paula. Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite, Tchuco Benicio,
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Valciléia Maciel, Paulo Teixeira, Sérgio Ferreira e João Luiz. Requerimento de Nºs 1142, 1143, 1144 e 1145/2018 de
autoria do vereador João Luiz. Apoiado pelos vereadores: Paulo Teixeira, Lindynês Leite, Pedro Henrique e Tchuco
Benicio. Requerimento de Nºs 1147, 1148 e 1172/2018 de autoria do vereador Sérgio Ferreira. Apoiado pelos
vereadores: Tchuco Benicio, Alex Bezerra, Júnior de Paula, Lindynês Leite, Francisco Coelho da Silva e Francisca
Coroca. O Presidente, vereador Francisco Coelho da Silva: “Eu acabo de receber uma ligação do futuro governador
do Amazonas Wilson Lima, que está neste momento com o deputado Luiz Castro já pensando na equipe de transição
e quero compartilhar com vossas excelências. Ele manda um abraço para os quinze vereadores de Manacapuru e ele
terá o momento oportuno para vim a esta Casa e agradecer a expressiva votação que teve no município de
Manacapuru”. Requerimento de Nºs 1149, 1150 e 1151/2018 de autoria do vereador Paulo Teixeira. Apoiado pelos
vereadores: Lindynês Leite, Tchuco Benicio, Sassá Jefferson, Pedro Henrique, João Luiz, Sérgio Ferreira e Francisco
Coelho da Silva. Requerimento de Nº 1152/2018 de autoria do vereador Robson Nogueira. Apoiado pelos vereadores:
Natan Nogueira, Lindynês Leite, Tchuco Benicio, Júnior de Paula, Sérgio Ferreira e João Luiz. Requerimento de Nºs
1161, 1162, 1163, 1164, 1165 e 1166/2018 de autoria do vereador Tchuco Benício. Apoiado pelos vereadores:
Lindynês Leite, Sassá Jefferson, Sérgio Ferreira, João Luiz, Pedro Henrique, Zé Luís, Paulo Teixeira, Valciléia
Maciel e Francisco Coelho da Silva. Requerimento de Nºs 1167 e 1171/2018 de autoria do vereador Alex Bezerra.
Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite, Tchuco Benicio, Natan Nogueira, Sérgio Ferreira, Francisco Coelho da
Silva, Zé Luís, Valciléia Maciel e João Luiz. Requerimento de Nº 1168, 1169 e 1170/2018 de autoria do vereador Zé
Luís. Apoiado pelos vereadores: Paulo Teixeira, Tchuco Benicio, Valciléia Maciel, Lindynês Leite, João Luiz, Júnior
de Paula, Natan Nogueira, Francisco Coelho da Silva e Francisca Coroca. Requerimento de Nº 1173 e 1174/2018 de
autoria do vereador Natan Nogueira. Apoiado pela vereadora: Lindynês Leite. O Presidente, vereador Francisco
Coelho: “Eu quero parabenizar os moradores do Cajazeira que neste final de semana passada, recebeu uma escola e
lamentei por não ter sido convidado pelo executivo municipal que não sabe separar as coisas maiores de interesse
público das coisas menores. Não chegou o convite, porque se tivesse chego eu teria o conhecimento, eu teria ido até
porque aquela escola nasceu de uma insurgência desse vereador que teve o apoio da grande maioria dos moradores”.
Vereador Júnior de Paula: “Para nós também não chegou o convite, isso já tem sido uma praxe do secretário escolher
quem ele convida e não quem foi eleito pelo povo”. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, vereador Francisco
Coelho, encerrou a sessão ordinária do dia trinta de outubro 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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