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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 oito de agosto
de dois mil e dezoito.

Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (08/08/2018), 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. AUSENTE: (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 Salmos 119.73-76 (Decreto Legislativo nº 003/1994). Dando seguimento, o
Presidente, vereador Francisco Coelho passou os trabalhos para leitura dos EXPEDIENTES RECEBIDOS: Ofício
Circ. Nº 011/2018-SEMMA/PMM. EXPEDIENTES EXPEDIDOS: Requerimentos nºs 865/2018, autoria do
Vereador ZÉ LUIS, solicitando: iluminação pública na Vila do Repartimento do Tuiué e Vila do Timbó.
Requerimentos nºs 869/2018, autoria do Vereador SÉRGIO FERREIRA, solicitando: implante de esgotos ou
canaletas para o bairro Lago Azul. Requerimentos nºs 900, 901, 902, 903, 904/2018, autoria do Vereador PEDRO
HENRIQUE, solicitando: colocação de placas de identificação com os nomes das Ruas dos bairros de Manacapuru.
Serviços de sinalização horizontal e faixa de pedestre na Av. Ribeiro Júnior - Centro. Instalação de bueiros na Rua
Antônio Pacheco Teles e asfaltamento no Beco Antônio Pacheco Teles - Biribiri. Tapa buraco e faixa de pedestre na
Rua Castro Alves - Centro. Serviços de limpeza, tapa buraco e colocação da tampa de bueiro da Rua Auxiliadora
Vasconcelos - Liberdade. Requerimentos nºs 905, 906, 907/2018, autoria do Vereador JOÃO LUIZ, solicitando:
serviço de recapeamento para Rua João de Deus na Feira 2.000 - São José. Serviço de recapeamento para a Rua
Coronel Madeira - Liberdade. Serviços de terraplanagem e pavimentação para o Ramal do Naldo, localizado no Km
17 da Estrada de Novo Airão (AM 352), que é vicinal do Ramal 17 do lado direito de quem entra, ao lado da sede da
Comunidade Monte Sinai. Requerimentos nºs 908, 909, 910/2018, autoria do Vereador PAULINHO TEIXEIRA,
solicitando: iluminação pública na Rua Manoel Gonçalves Bastos, próximo ao PAC/Manacapuru - Terra Preta.
Desentupimento do bueiro na Rua Projetada, Beco do Boto - Terra Preta. Iluminação pública na Travessa Cedra
Aguano - São José. Requerimentos nºs 911, 912, 913, 914, 915, 916/2018, autoria do Vereador TCHUCO BENÍCIO,
solicitando: transporte fluvial para os alunos da Comunidade da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Piranha.
Tapa buraco na Rua 'H' - Liberdade. Tapa buraco na Rua 'C' - Liberdade. Tapa buraco na Rua 14 - Liberdade. Tapa
buraco na Av. João XXIII - Centro. Tapa buraco na Rua Coronel Salgado - Liberdade. Requerimentos nºs 917, 918,
919/2018, autoria do Vereador JÚNIOR DE PAULA, solicitando: compra de protetores solares para a proteção dos
Agentes de Trânsito que fazem ações direcionadas nas Ruas de nossa cidade. Serviço de revitalização de pinturas
florescentes, para todas as faixas de pedestres em nosso município. Serviço de drenagem de esgoto e tapa buraco na
Travessa Miriti - Correnteza. Requerimentos nºs 920, 921, 922, 923/2018, autoria do Vereador ALEX BEZERRA,
solicitando: iluminação pública na Rua 02 - Morada do Sol. Iluminação pública na Av. João XXIII - Centro, em
frente ao escritório paroquial. Iluminação pública na Rua Miriti - Correnteza. Iluminação pública na rua Josefa
Menezes - Morada do Sol. Indicações nºs 201, 202, 203, 204, 205, 206/2018, autoria da Vereadora LINDYNÊS
LEITE, sugerindo: sugerindo a execução de obras de ampliação de rede elétrica de distribuição rural, aérea e
subaquática de tensão media no estado do Amazonas do programa do governo federal - luz para todos em
atendimento já na (9º tranche), para a comunidade Catibiri - Ramal do Água Branca - AM 352. sugerindo a execução
de obras de ampliação de rede elétrica de distribuição rural, aérea e subaquática de tensão media no estado do
amazonas do programa do governo federal - luz para todos em atendimento já na (9º tranche), para a comunidade
Betanea - Ilha do Supiá. sugerindo a execução de obras de ampliação de rede elétrica de distribuição rural, aérea e
subaquática de tensão media no estado do amazonas do programa do governo federal - luz para todos em atendimento
já na (9º tranche), para a comunidade São Salvador - Paraná do Cabaleana. sugerindo a execução de obras de
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ampliação de rede elétrica de distribuição rural, aérea e subaquática de tensão media no estado do amazonas do
programa do governo federal - luz para todos em atendimento já na (9º tranche), para a comunidade São Francisco de
Canidé - Costa do Cabaleana. sugerindo a execução de obras de ampliação de rede elétrica de distribuição rural, aérea
e subaquática de tensão media no estado do amazonas do programa do governo federal - luz para todos em
atendimento já na (9º tranche), para a comunidade Cristo é a Única Esperança - Paraná do Cabaleana. sugerindo a
execução de obras de ampliação de rede elétrica de distribuição rural, aérea e subaquática de tensão media no estado
do amazonas do programa do governo federal - luz para todos em atendimento já na (9º tranche), para a comunidade
União - Ramal do Água Branca, AM 352 - Km 07. Indicações nºs 207, 208/2018, autoria do Vereador TCHUCO
BENÍCIO, sugerindo: uma ambulancha para a Comunidade do Piranha. Asfaltamento do Ramal do Calado, no total
de 07KM, que dá início da Rodovia Manoel Urbano e Segue até a Comunidade da Palestina. Indicações nºs 209, 210,
211, 212, 213, 214, 215/2018, autoria do Vereador ALEX BEZERRA, sugerindo: serviços de limpeza das ruas da
Vila do Jacaré, bem como contratação de pessoal (gari), para prestar serviço de forma permanente na referida Vila.
Compra de equipamentos como: mamografia, endoscopia e tomografia para o Hospital Lázaro Reis. Serviços de
limpeza das ruas da Vila do Campinas do Norte, bem como contratação de pessoal (gari), para prestar serviço de
forma permanente na referida Vila. Investimento para revitalizar a Feira da Liberdade, localizada na Cel. Madeira Liberdade. Serviços de limpeza das ruas da Vila do Repartimento do Tuiué, bem como contratação de pessoal (gari),
para prestar serviço de forma permanente na referida Vila. Serviços de limpeza das ruas da Vila de Caviana, bem
como contratação de pessoal (gari), para prestar serviço de forma permanente na referida Vila. Aquisição de
equipamentos apropriados para que o Corpo de Bombeiros possa atuar no Balneário Miriti através de equipe salvavidas. Indicação nº 216/2018, autoria do Vereador PEDRO HENRIQUE, sugerindo: reforma do Terminal Rodoviário
de Manacapuru. Indicação nº 217/2018, autoria do Vereador ZÉ LUIS, solicitando: regularização da classe de
mototaxista no município de Manacapuru. Vereador Robson Nogueira: “Só para registrar os nomes das pessoas que
vieram receber as homenagens e quem são os líderes para fazer de forma correta os trabalhos”. O Presidente,
vereador Francisco Coelho da Silva: “Antes da leitura eu designo o vereador Pedro Henrique para representar este
poder, no convite da UBS Gaspar Fernandes que nos convida para fazer parte da programação da campanha que
acontecerá dia oito a partir das oito horas”. Solicitaram cópias os vereadores: Lindynês Leite e Tchuco Benício.
Seguinte, dando continuidade o Presidente, vereador Francisco Coelho, passou os trabalhos para o PEQUENO
EXPEDIENTE: Primeiro orador, vereador ZÉ LUÍS: “Trago um requerimento sobre a iluminação da Vila do Lago
do Timbó, solicito que todos os vereadores possam nos apoiar, estou algum tempo pedindo esta iluminação para
aquela vila e esperto que em breve aconteça isso na vila do Tuiué. Trago uma indicação que solicito a regularização
da classe dos mototaxis de Manacapuru, uma classe que ainda não teve o olhar voltado claramente e pedimos que o
senhor presidente do IMTRAMS juntamente com a prefeitura possam olhar com carinho para esta classe. Muito
obrigado”. Vereador Tchuco Benício: “Somente para informar os colegas que amanhã dia nove, na escola de contas
públicas haverá um treinamento de ICMS básico, das oito as doze horas e das treze as dezessete horas. Quem tiver
interesse em participar, tem que dar o nome para podermos fazer a inscrição”. Segundo orador, vereador JOÃO
LUIZ: “Trago o requerimento onde solicita o serviço de recapeamento para feira dois mil no bairro de São José, rua
que se é bastante trafegada e se encontra com uma situação que não dá mais para fazer tapa-buraco. Outro
requerimento é o recapeamento para a rua Coronel Madeira na Liberdade. Solicitamos serviços de terraplanagem e
pavimentação para o ramal do Naldo no KM 17 de Novo Airão. Onde estivemos presente com a população e eles
precisam daquele ramal para fazer seu trajeto e escoação das suas produções, muito obrigado”. Terceiro orador,
vereador SÉRGIO FERREIRA: “Trazemos o requerimento que trata do bairro Lago Azul onde fomos chamados
para uma reunião, onde o povo nos cobrou que o bairro está asfaltado e pudesse ter rede de esgoto e canaletas. Haja
vista que em breve nossa cidade estará sendo recapeada. Tenho certeza que os nobres pares apreciaram e aprovaram
nosso requerimento dando uma reposta imediatamente para nossa solicitação, muito obrigado”. O Presidente,
vereador Francisco Coelho da Silva: “Eu gostaria de agradecer professor Cristóvão pelo convite que o senhor me
convidou para ir na academia e presenciei essa crianças na ocasião tinha quarenta e duas crianças. Mas muito
obrigado, por Manacapuru ter uma pessoa com sua visão de mundo futurista, em preparar a personalidade o caráter
utilizando um dos princípios basilar da humanidade que é a disciplina. Porque sem disciplina você não consegue nem
um espaço na vida social”. Seguinte, dando continuidade o Presidente, vereador Francisco Coelho, passou os
trabalhos para a TRIBUNA POPULAR: Primeiro orador, senhor DANIEL CRISTÓVÃO DA SILVA
JACINTO: “Muitos já me conhecem como Azulão, trabalho como segurança, musico, toco na Ciranda, na União do
Pagode, e muito me conhece como professor Azul. Aqui eu quero agradecer por esse troféu aqui que foi uma junção
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de todas equipes. Professor Valdir Antônio e José Roberto, equipe VJ TIM que acontece hoje lá no galpão da ciranda
tradicional, o professor Niltinho e Luz Carlos que hoje acontece o projeto deles ali no São Francisco. Professor Caio
Silva e o Eures Carlos é o cara que está carregando o nome na luta livre, campeão mundial, campeão norte nordeste,
campeão brasileiro de luta livre”. O Presidente, vereador Francisco Coelho da Silva: “Quantos professores de Jiujitsu gostaria só que eles pudesse fazer parte aqui”. Retomando a palavra o orador: “Aqui é o Gilsimar Aires faixa
roxa campeão de luta livre, campeão de Jiu-jitsu, foi o melhor do ano passado. Sem apoio nenhum, o cara trabalha em
Manaus e é competidor direto. Aqui o nosso lutador de MMA Samuel Xavier aqui os cinturões dele. Equipe Leão de
Judá que tem um projeto social que acontece aqui na Tamandaré. Aqui o professor Caio Silva muitos de vocês
conhecem esse rapaz aqui. Campeão brasileiro, campeão pan-americano, campeão mundial de luta. Tem um projeto
dele lá no bairro da Morada do Sol. Eu passei a faixa preta para eles e hoje eu vejo frutos de projeto de Manacapuru
darem resultado. Eu não posso deixar de agradecer a todos, desde o professor Ayrton Andrade, que começou o
trabalho há mais de vinte anos atrás, que cada um no seu projeto, cada um no seu seguimento, não saindo da
responsabilidade social, fazemos as troncos e barracos o nosso trabalho, são mais de duzentas crianças. A união de
seis equipes resultou nessa premiação aqui, é um feito inédito, nunca na história dessa cidade chegou um troféu de
primeiro lugar por equipe. Nós temos um feito de campeão brasileiro e agora nós temos um feito de campeão estadual
numa federação. Aqui eu peço a vocês senhores vereadores que dê uma olhada que vocês possam apadrinhar um
projeto desse, não precisa ser o meu. Eu não tenho pretensão nenhuma de política, eu só olho para isso aqui, eu sou
resultado de projeto social. Quero o ressaltar o professor Caio, que faz campanha adote um atleta dê um Quimono
para um atleta. O professor Patrick que tem a equipe dele lá na Terra Preta e ele também, já trouxe quimono pro Caio
Silva, eu dou quimono também quando os meus atletas crescem eu peço dos pais e dou para outras equipes.
Agradecer a Deus, a minha esposa, a minha família, sem eles isso não seria possível, agradecer aos nobres
professores, esse feito é o primeiro e pode ser o primeiro de vários. Eu só queria contar com a ajuda de vocês que
vocês pudessem fazer uma lei, que a gente pudesse ter no mínimo um transporte para levar os atletas. Eu tenho
crianças especiais dentro do meu projeto que lutam de igual para igual, não tem preconceito”. O Presidente, vereador
Francisco Coelho da Silva: “Só para submeter ao plenário se nós podemos ceder o tempo para o nosso orador? Com
o voto favorável de todos vereadores a mesa concede mais cinco minutos.” Retomando a palavra, o orador: “Eu já
pedir atletas para as drogas e já tirei atletas das drogas. Agradecer a Deus que torceram aos patrocinadores, as mães
que choram na beira do tatame. Desses atletas que estão em destaque de Manacapuru foram de projetos. Agradecer a
oportunidade”. Segundo orador, senhor CAIO SILVA: “O projeto Caio Silva ele situa-se na Morada do Sol já faz
cinco anos que a gente está nessa lida ensinando essa moleca e hoje graças a Deus a gente vê crianças que viraram
jovens adultos, estão fazendo faculdade e trabalhando. Outros a gente perdeu para o crime, porque a gente não tem
uma estrutura adequada ainda para atender tantas pessoas, hoje sou um dos faixa preta de Manacapuru professor que
representa o município, onde fui para São Paulo três vezes levando atletas do meu projeto e conseguimos ter êxito.
Inclusive ano passado fiquei em segundo lugar no Pan-americano, tive uma atleta que agora está em outra academia,
ela tirou em primeiro lugar. Graças a vereadora Lindynês que comprou umas passagens para nós irmos, e acabei
empenhado minha moto para comprar as passagens de volta, a prefeitura nos ajudou em dois mil e dezessete. Sou
manacapuruense e gosto daqui, esse é meu legado ensinar o que me ensinaram e passar meu conhecimento para esta
garotada. O nosso amigo urso aqui foi campeão mundial junto com um atleta meu onde pude treiná-lo na luta livre e
hoje graças a Deus ele é campeão Brasileiro. Parabéns pelo trabalho e vamos lutar por Manacapuru, vocês hoje aqui
fazendo um trabalho belíssimo para a melhora do povo de Manacapuru, muito obrigado”. Terceiro orador, senhor
VALDIR: “O trabalho que nós fazemos com essa moçada ai apesar das dificuldades, se for contar minha história de
jiu-jitsu, tem vinte e um anos já. A dificuldades que temos no mundo da luta para ir para Manaus, é a locomoção e a
inscrição, falar em mensalidade na academia, a academia ta lotada a minha sempre teve sessenta atletas quando eu
estava direto, eu falava em mensalidade no outro dia não ficava nenhum, ai é complicado. Na minha academia deixei
o José representando, vou uma vez ou outra lá mas sempre acompanho eles para que mantenham a disciplina e
hierarquia dentro do jiu-jitsu que prevalece muito e tem que ser obedecida, se depois tem aluno querendo dar porrada
no professor. Nós conseguimos um feito la em Manaus, o Luiz Neto conseguiu que Manacapuru paga só a metade,
mas tem que usar o nome Manacapuru, não só academia. Aproveitando a oportunidade eu queria pedir um CP
exclusivo para o treinamento de lutas, quando comecei a treinar o meu tatame era aquelas lonas de caminhão, tinha
que colocar pó de serra debaixo. Então como tem vários prédios em Manacapuru, nossa academia tem CNPJ e pode
receber um bem desses, se nós conseguirmos um prédio próprio do município para aquela academia, para montar um
centro de treinamento além de fortalecer todo mundo, nós ficaremos gratificados. Desde já agradeço a todos, essa
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moçada humilde e sempre vamos contar com o apoio de vocês, muito obrigado”. O Presidente, vereador Francisco
Coelho da Silva: “Só informando que os vereadores Natan Nogueira, Robson Nogueira e Lindynês Leite, estão
concluindo uma votação, a câmara entende que eles estão sim na plenária, embora estão discutindo alguns
andamentos de projetos, embora não possamos criar nenhum entrave para o andamento destes projetos, entendemos
que é relevante para o município de Manacapuru”. 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; (09) Tchuco Benício; (11) Paulo da Silva Teixeira; (12) Sérgio Ferreira; (13) Pedro
Henrique. Os vereadores (08) Lindynês Leite; (10) Natan Nogueira; (14) Robson Nogueira estavam em reunião da
Comissão de Justiça na Câmara. Foram APROVADOS por unanimidade: Requerimentos nºs 865/2018, autoria do
Vereador ZÉ LUIS. Requerimentos nºs 869/2018, autoria do Vereador SÉRGIO FERREIRA. Requerimentos nºs 905,
906, 907/2018, autoria do Vereador JOÃO LUIZ. Requerimentos nºs 908, 909, 910/2018, autoria do Vereador
PAULINHO TEIXEIRA. Requerimentos nºs 911, 912, 913, 914, 915, 916/2018, autoria do Vereador TCHUCO
BENÍCIO. Requerimentos nºs 917, 918, 919/2018, autoria do Vereador JÚNIOR DE PAULA. Requerimentos nºs
920, 921, 922, 923/2018, autoria do Vereador ALEX BEZERRA. Foram ENCAMINHADAS aos destinatários:
Indicações nºs 207, 208/2018, autoria do Vereador TCHUCO BENÍCIO. Indicações nºs 209, 210, 211, 212, 213, 214,
215/2018, autoria do Vereador ALEX BEZERRA. Indicação nº 217/2018, autoria do Vereador ZÉ LUIS. Foi
RETIRADO DE PAUTA para correção pelo autor: Requerimento nº 893/2018, autoria do Vereador JÚNIOR DE
PAULA. Foram RETIRADOS DE PAUTA devido à ausência do autor: Requerimentos nºs 898 e 899/2018, autoria
da Vereadora VALCILÉIA MACIEL. Requerimentos nºs 900, 901, 902, 903, 904/2018, autoria do Vereador PEDRO
HENRIQUE. Indicações nºs 201, 202, 203, 204, 205, 206/2018, autoria da Vereadora LINDYNÊS LEITE. Indicação
nº 216/2018, autoria do Vereador PEDRO HENRIQUE. Projeto de Lei Municipal em pauta: Projeto de Lei
Municipal Nº. 027/2018, autoria do Vereador Júnior De Paula, que “Dispõe sobre a comunicação prévia da
interrupção ou suspensão do serviço de fornecimento de água e energia elétrica, e dá outras providências”. Projeto de
Lei Municipal Nº. 046/2018, autoria do Vereador Júnior De Paula, que “Institui no Município de Manacapuru o uso
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual-EPI, por parte dos coletores de lixo (garis), e dá outras
providências”. Projeto de Lei Municipal Nº 049/2018, do Vereador Robson Nogueira, “Institui a disciplina
extracurricular ‘Oratória’ destinada ao Ensino Fundamental, no município de Manacapuru e dá outras providências”.
Projeto de Lei Municipal Nº 050/2018, do Vereador Robson Nogueira, “Dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa
de inscrição em corridas do Município de Manacapuru aos doadores voluntários de sangue e dá outras providências”.
Projeto de Lei Municipal Nº 052/2018, do Vereador Zé Luís, “Institui a Lei ‘Infância sem Pornografia’ e dispõe sobre
o respeito dos serviços públicos municipais à dignidade especial de crianças e adolescentes, pessoas em
desenvolvimento e em condição de especial fragilidade psicológica”. Projeto de Lei Municipal Nº. 056/2018, do
Executivo Municipal “Abre crédito suplementar especial no orçamento vigente do Município de Manacapuru e dá
outras providências”. Projeto de Lei Municipal nº 076/2018, do Vereador Alex Bezerra, “Estabelece diretrizes básicas
para as ações de enfrentamento de intolerância religiosa e a implementação de cultura de paz no município de
Manacapuru, e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal nº 080/2018, do Vereador Alex Bezerra, que
‘Disciplina o exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e companheiros de agentes políticos e
servidores investidos em cargos de direção, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo do Munícipio de
Manacapuru e dá outras providências’. Projeto de Lei Municipal nº 081/2018, do Vereador Paulinho Teixeira, que
Dispõe sobre a instalação de fraldários para uso de pessoas com necessidades especiais e idosas, no Município de
Manacapuru, e dá outras providências’. Projeto de Lei Municipal nº 082/2018, do Vereador Alex Bezerra, que
“Dispõe sobre a doação de fraldas geriátricas para pessoas deficientes, acamados e idosos, e dá outras providências”.
Projeto de Lei Municipal nº 083/2018, Executivo Municipal da ‘Altera a Lei Municipal n. 345 de 02 de dezembro de
2015 que “Instituiu o Conselho Municipal de Cultura e dá outras providencias”’. Projeto de Lei Municipal
nº 084/2018, do Vereador Júnior De Paula que “Dispõe a obrigatoriedade dos hospitais e maternidades orientação
para primeiros socorros em caso em engasgamento, aspiração de corpo estranho prevenção de morte súbita de recémnascidos”. Projeto de Lei Municipal nº 085/2018, do Vereador Júnior De Paula que "Dispõe sobre a determinação de
prioridade de atendimento, para pessoas que realizam tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise ou
utilizem bolsa de colostomia, na Cidade de Manacapuru”. Projeto de Lei Municipal Nº. 086/2018, autoria do
Vereador Júnior De Paula, que “Assegura vacinação diferenciada, domiciliar, às pessoas com deficiência motora
incapacitante e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº. 087/2018, autoria do Vereador Júnior De Paula,
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que “Dispõe sobre a oferta de leito hospitalar privativo para mães de natimorto e mães com óbito fetal e se necessário
ou solicitado, com acompanhamento psicológico”. Projeto de Lei Municipal Nº 088/2018, autoria do Vereador
Francisco Coelho, “Denomina de Prof. Cizinando Menezes, a Escola Municipal de Ensino Fundamental-EMEF, e dá
outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº 089/2018, autoria do Vereador Sassá Jefferson, “Denomina de
Eliomar Soares Feitosa, a atual Quadra de esporte localizada na Rua Alcântara Figueira no bairro de São José”.
Projeto de Lei Municipal Nº 090/2018, autoria do Vereador Sassá Jefferson, “Denomina de Tereza Félix Carvalho, a
atual Quadra de esporte localizada na Rua 31 de Março no bairro de São Francisco”. 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 093/2018, autoria do Vereador Natan Nogueira, “Altera a Lei Municipal
nº 473/2018 que ‘Institui normas acerca da alienação de bens imóveis da Administração Pública Direta e Indireta do
Município de Manacapuru’”. 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 096/2018, autoria do Vereador Francisco Coelho, “Denomina de
Avenida José Tadros, a via de acesso ao Hotel SESC Manacapuru, conhecido por “Ramal Monte Cristo”, e dá outras
providências”. 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”. Veto Total do Executivo Municipal: Veto
Total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº 025/2018 = autoria do Vereador Júnior De Paula, “Dispõe sobre a
inclusão de conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes na grade curricular do ensino fundamental
das escolas municipais do município de Manacapuru, e dá outras providências”. Veto Total do Executivo Municipal
ao Projeto de Lei nº 036/2018 = autoria do Vereador Tchuco Benício, “Obriga os postos de combustíveis a informar
se a gasolina comercializada é formulada ou refinada e informar a origem das mesmas”. Veto Total do Executivo
Municipal ao Projeto de Lei nº 051/2018 = autoria do Vereador Robson Nogueira, “Dispõe sobre a obrigatoriedade de
os órgãos públicos Municipais, afixarem na face interna das portas de suas salas, relação do material permanente
localizado nas mesmas, e dá outras providências”. Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº
059/2018 = autoria do Vereador Tchuco Benício, “Dispõe sobre a proibição da cobrança, pelas instituições
educacionais, de taxas de emissão e registro de diplomas e outros documentos comprobatórios acadêmicos e escolares
no âmbito do município de Manacapuru e dá outras providências”. Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de
Lei nº 060/2018 = autoria do Vereador Tchuco Benício, “Obriga os estabelecimentos públicos e privados localizados
no município a inserir nas placas de atendimento prioritário, o símbolo mundial do autismo e dá outras providências”.
Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº 064/2018 = autoria do Vereador Robson Nogueira, “Dispõe
sobre a obrigatoriedade de exibição de mídias audiovisuais sobre prevenção às drogas, álcool e seus malefícios nas
aberturas de shows, eventos artísticos, culturais e educacionais no âmbito do Município de Manacapuru, e dá outras
providências”. Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº 065/2018 = autoria do Vereador Tchuco
Benício, “Dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de placa ou cartaz nos cartórios de Registro Civil, informando
sobre a gratuidade do registro de nascimento e pelo assentamento de óbito”. Veto Total do Executivo Municipal ao
Projeto de Lei nº 066/2018 = autoria da Vereadora Lindynês Leite, “Dispõe sobre o uso de espaços públicos de
publicidade para campanhas educativas de combate a atos de violência contra a mulher”. Veto Total do Executivo
Municipal ao Projeto de Lei nº 072/2018 = autoria do Vereador Tchuco Benício, “Dispõe sobre a utilização de lacre
inviolável nas embalagens de alimentos entregues em domicílio em Manacapuru e dá outras providências”. Veto
Total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº 075/2018 = autoria do Vereador Robson Nogueira, “Dispõe sobre
a obrigatoriedade de afixação de placa ou cartaz informando sobre os direitos da pessoa portadora de câncer nos
estabelecimentos de atendimento à saúde no Município de Manacapuru e dá outras providencias”. Veto Total do
Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº 077/2018 = autoria do Vereador Tchuco Benício, “Dispõe sobre a afixação
de cartaz com informações sobre as consequências do uso de anabolizantes, e dá outras providências”. DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO: Requerimento Nº 865 e 892/2018 de autoria do vereador Zé Luís. Apoiado pelos vereadores: João
Luiz, Paulo Teixeira, Sassá Jefferson, Sérgio Ferreira, Tchuco Benicio e Francisco Coelho da Silva. Requerimento Nº
869/2018 de autoria do vereador Sérgio Ferreira. Apoiado pelos vereadores: Tchuco Benicio, Zé Luís, Francisco
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Coelho da Silva e Paulo Teixeira. Requerimento Nº 905, 906 e 907/2018 de autoria do vereador João Luiz. Apoiado
pelos vereadores: Tchuco Benicio, Zé Luís, Sérgio Ferreira e Sassá Jefferson. Requerimento Nº 908, 909 e 910/2018
de autoria do vereador Paulo Teixeira. Apoiado pelos vereadores: Tchuco Benicio, Sassá Jefferson, Zé Luís, João
Luiz, Francisco Coelho da Silva e Sérgio Ferreira. Requerimento Nº 911, 912, 913, 914, 915 e 916/2018 de autoria do
vereador Tchuco Benício. Apoiado pelos vereadores: Sassá Jefferson, Paulo Teixeira, Zé Luís, Sérgio Ferreira, João
Luiz e Francisco Coelho da Silva. Requerimento Nº 920, 921, 922 e 923/2018 de autoria do vereador Alex Bezerra.
Apoiado pelos vereadores: Sérgio Ferreira, Francisco Coelho da Silva, Paulo Teixeira, Sassá Jefferson e Tchuco
Benício. Indicação Nº 207 e 208/2018 de autoria do vereador Tchuco Benício. Apoiado pelos vereadores: Paulo
Teixeira, Sassá Jefferson, João Luiz, Francisco Coelho da Silva, Alex Bezerra e Sérgio Ferreira. Indicação Nº 209,
210, 211, 212, 213, 214 e 215/2018 de autoria do vereador Alex Bezerra. Apoiado pelos vereadores: Júnior de Paula,
Tchuco Benício, Sérgio Ferreira, Francisco Coelho da Silva, João Luiz e Sassá Jefferson. Requerimento Nº 917, 918 e
919/2018 de autoria do vereador Júnior de Paula. Apoiado pelos vereadores: Tchuco Benício, Sérgio Ferreira, João
Luiz, Zé Luís, Alex Bezerra, Sassá Jefferson e Francisco Coelho da Silva. Indicação Nº 217/2018 de autoria do
vereador Zé Luís. Apoiado pelos vereadores: João Luiz, Tchuco Benício, Alex Bezerra, Francisco Coelho da Silva,
Sassá Jefferson e Sérgio Ferreira. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, vereador Francisco Coelho, encerrou
a sessão ordinária do dia oito de agosto 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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