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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
dez de setembro de dois mil e dezoito.

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito (10/09/2018), 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 pelo vereador
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; (10) Natan
Nogueira; (11) Paulo da Silva Teixeira; (13) Pedro Henrique; (14) Robson Nogueira; (15) Valciléia.
AUSENTES: (08) Lindynês Leite; (09) Tchuco Benício; (12) Sérgio Ferreira. 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 Sabedoria 3, 1, 8-9 (Decreto Legislativo nº 003/1994). O Presidente, vereador Francisco
Coelho, pôs em votação a Ata da Sessão Ordinária do dia 27/08/2018, aprovada por unanimidade, sem
alteração. Vereador Robson Nogueira: Solicito cópia da ata e do áudio correspondente”. O Presidente,
vereador Francisco Coelho: (fez a leitura da resolução 052 e 053). Só para que vossas excelências tomem
ciência, que nós utilizamos os critérios da proporcionalidade em relação aos partidos que detém assentos na
Câmara Municipal de Manacapuru. Tendo em vista que nós estamos cumprindo preceitos regimental e também
o preceito constitucional, que pede para que as escolhas das comissões permanente desse poder elas sejam
escolhidas de acordo com a proporcionalidade partidária dos partidos que detém assento na Câmara Municipal
de Manacapuru. Eu gostaria que as vossas excelências as comissões que estão sendo representadas pudessem
indicar o presidente da nova comissão e o secretário. Tendo em vista que nós temos muitos projetos eu gostaria
de sugerir se vossas excelências estão de acordo que nós quebrássemos os trâmites dos projetos para que nós
pudéssemos avançar, fazer inversão da pauta e quebrar os tramites dos projetos que estão tramitando na Câmara
Municipal de Manacapuru. (Leu o requerimento da mesa quebra os tramites regimentais). Vereador Natan
Nogueira: “Eu gostaria que fosse distribuído cópias de cada projeto aos senhores vereadores”. Vereador Júnior
de Paula: “Pedir para vossa excelência quando for votado os projetos que fossem lidos na forma íntegra cada
projeto, na hora da votação. O Presidente, vereador Francisco Coelho: “Então eu submeto a quebra dos
trâmites regimentais. Aprovado por unanimidade. Gostaria de fazer inversão da pauta, para que nós não
tenhamos o pequeno e nem grande expediente. Tendo em vista que temos a tribuna popular, nós abriríamos
para a tribuna popular antes da votação e na sequencia nós faríamos a votação. Aprovado com um voto
contrário do vereador Natanael Nogueira dos Santos. Justificativa de voto: Vereador Natan Nogueira: “Eu me
manifestei contra uma vez que hoje é o dia do psicólogo, e eu gostaria de me manifestar a respeito na tribuna”.
Vereador Robson Nogueira: “Senhor presidente a pauta já foi investida e já foi aprovada agora fica a cargo de
vossa excelência de dirimir ou representar todos os vereadores”. Vereador Júnior de Paula: “Só pedir de vossa
excelência que vossa excelência mantenha o que foi votado, se não nós teremos que fazer uma nova votação”.
O Presidente, vereador Francisco Coelho: “Vossa excelência é contrário então que nenhum vereador deva se
manifestar?” Vereador Júnior de Paula: “Ou que vossa excelência abra uma nova votação incluindo que cada
vereador deva se manifestar”. O Presidente, vereador Francisco Coelho: “Eu vou abrir então uma nova
votação para dirimir as dúvidas. Os vereadores estão de acordo que cada vereador se manifeste em três minutos
posteriormente a fala dos nossos oradores”? Vereador Robson Nogueira: “Senhor presidente, já que foi votado
e aprovado que vossa excelência como presidente desta Casa represente os vereadores na fala homenageando as
pessoas”. Vereador Pedro Henrique: “Gostaria de me manifestar nesse momento tão importante para os
psicólogos e para o mês de setembro que é o mês que as pessoas precisam saber sobre a importância de
procurar profissionais qualificados onde o Brasil e o mundo vem enfrentando um problema muito sério, na
questão de pessoas que cometem o suicídio. Eu gostaria de me manifestar também”. O Presidente, vereador
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Francisco Coelho: “Eu vou colocar em pauta tendo em vista que a votação ela não prejudica. O que eu estou
colocando em pauta agora é se os vereadores estão de acordo que posteriormente a fala dos nossos oradores,
cada vereador querendo ou não se manifestar a mesa abre o espaço de três minutos. Mas eu vou passar pelo
crivo de vossas excelências se vossas excelências aprovam. Aprovado com o voto contrário do vereador
Robson Nogueira”. Dando seguimento, o Presidente, vereador Francisco Coelho passou os trabalhos para
leitura dos EXPEDIENTES: Resolução Legislativo Nº 052/2018 - Cria a Comissão Temporária destinada a
proceder ao estudo do Projeto de Resolução Legislativa nº 004/2018, de autoria da Comissão Permanente de
Saúde, que “Altera o Regimento Interno da Câmara Municipal de Manacapuru na forma que especifica”.
Resolução Legislativo Nº 053/2018 - Cria a Comissão Temporária destinada a proceder ao estudo do Projeto de
Emenda à Lei Orgânica Municipal Nº 002/2018 que “Acrescenta e altera artigos a Lei Orgânica do Município
de Manacapuru, e dá outras providências”, de autoria dos Vereadores Robson Nogueira, Alex Bezerra e
Lindynês Leite. EXPEDIENTES EXPEDIDOS: Requerimento de PEDIDO DE URGÊNCIA do Vereador
Francisco Coelho, para que sejam dispensados dos trâmites regimentais para discussão e votação em REGIME
DE URGÊNCIA, de acordo com art. 181 do Regimento Interno os projetos de lei municipais em pauta neste
Parlamento, sendo: os Projetos de Lei Municipal Nº. 027, 046, 050, 080, 081, 082, 084, 085, 086, 087, 088,
089, 090, 096, 101/2018 e Projeto de Lei Municipal Substitutivo nº 001, ao Projeto de Lei Municipal Nº
076/2018. Requerimentos nºs 1016, 1017 e 1018/2018, autoria do Vereador JÚNIOR DE PAULA, solicitando:
semáforo na Rua Joaquim Alexandre - Liberdade. Iluminação pública nas Ruas do bairro da União. Tapa
buraco na Rua Raimundo de Oliveira Silva (Rua 'E') - Liberdade. Requerimentos nºs 1019 e 1020/2018, autoria
do Vereador PAULINHO TEIXEIRA, solicitando: iluminação pública na Rua Daniel Simões - São José,
próximo a RM Materiais de Construção. Iluminação pública na Rua Francisco Bezerra Filho - Liberdade.
Requerimento nº 1021/2018, autoria do Vereador ROBSON NOGUEIRA, solicitando implantação de rede
elétrica de distribuição rural aérea de tensão média do Programa Lua para Todos para o Ramal Adventista no
Km 03 da Estrada de Novo Airão, com uma extensão de aproximadamente 1000 metros com posteamento,
fiação e transformador. Requerimentos nºs 1022, 1023 e 1024/2018, autoria do Vereador JOÃO LUIZ,
solicitando: agilidades na construção da UBS da Vila de Caviana. Perfuração de um poço artesiano na
Comunidade Monte Sinai - Km 17 da Estrada de Novo Airão. Construção de uma Casa de Saúde para a
Comunidade Monte Sinai - Km 17 da Estrada de Novo Airão. Requerimentos nºs 1025 e 1026/2018, autoria do
Vereador NATAN NOGUEIRA, solicitando: obras de infraestrutura e saneamento, com asfaltamento, calçadas,
meio fio e bueiro na Rua Eloí Marques Monteiro - Terra Preta. Correção ou instalação do sistema de drenagem
na área em frente ao cemitério na Estrada Manacapuru/Novo Airão, devido ao grande acúmulo de água no
local. Requerimento nº 1027/2018, autoria do Vereador FRANCISCO COELHO, solicitando reconstrução da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Bom Jesus, situada na Comunidade Bom Jesus. Moção nº /2018,
autoria do Vereador JOÃO LUIZ, votos de pesar aos familiares da senhora Maria Lucrécia Alves Da Silva, por
ocasião do seu falecimento ocorrido no dia 10 setembro de 2018. Parecer Nº 018/2018 – CESAS/CMM da
Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao Projeto
de Lei Municipal Nº 099/2018, autoria do Vereador Tchuco Benício, “Torna obrigatória, nas redes pública e
particular de ensino do Município de Manacapuru, a inscrição do grupo sanguíneo e do fator RH nas fichas
escolares e nos uniformes dos alunos, e dá outras providências”. Parecer Nº 112/2018 – CLJRF/CMM da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao Projeto de
Lei Municipal Nº 101/2018, do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a doação da área de terras que
especifica ao Serviço de Apoio as micros e pequenas empresas do Amazonas - SEBRAE”. Parecer Nº 113/2018
– CLJRF/CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Manacapuru,
favorável Projeto de Resolução Legislativa nº 005/2018, autoria da Mesa Diretora, “Autoriza o Poder
Legislativo Municipal, a efetuar desincorporação especifica de bens móveis inservíveis da Câmara Municipal
de Manacapuru, nos termos que especifica e determina outras providências prioritárias”. Indicação nº 255/2018,
autoria do Vereador PEDRO HENRIQUE, sugerindo construção de uma quadra poliesportiva na Rua Orácio
Barroso (próximo a Escola João de Deus) - Aparecida. Indicação nº 256/2018, autoria do Vereador JOSÉ
LUÍS, sugerindo serviço de terraplanagem na Estrada Manoel Pedro que liga a Vila do Repartimento do Tuiué
à Vila do Timbó. Indicação nº 257/2018, autoria do Vereador ROBSON NOGUEIRA, sugerindo estudos para
isenção da cobrança de imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA), para os profissionais
mototaxistas de Manacapuru. Foi APROVADO por unanimidade: Requerimento de PEDIDO DE URGÊNCIA
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do Vereador Francisco Coelho e Vereadora Lindynês Leite, para que sejam dispensados dos trâmites
regimentais para discussão e votação em REGIME DE URGÊNCIA, de acordo com art. 181 do Regimento
Interno os projetos de lei municipais em pauta neste Parlamento, sendo: os Projetos de Lei Municipal Nº. 027,
046, 050, 080, 081, 082, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 096, 101/2018 e Projeto de Lei Municipal
Substitutivo nº 001, ao Projeto de Lei Municipal Nº 076/2018. Seguinte, dando continuidade o Presidente,
vereador Francisco Coelho, passou os trabalhos para a TRIBUNA POPULAR: Primeira oradora, senhora
JÉSSICA MATTOS ROCHA: “Hoje estou aqui representando a todos os psicólogos de Manacapuru, para
fazer uma breve homenagem a todos os profissionais que hoje atuam em Manacapuru. Pela passagem do dia do
psicólogo que ocorreu no dia vinte e sete de agosto. Tem uma data muito importante que marcou a psicologia
que foi no ano de mil novecentos e sessenta e dois. Aonde foi a data em que a psicologia ela ganhou espaço no
Brasil, pois foi nesse ano em que a lei quatro mil cento e dezenove ela foi promulgada. Dando a
regulamentação da formação de profissionais no país. Então comemora uma luta travada, são lembrados os
esforços dos psicólogos e na década de cinquenta também foi o primeiro curso de graduação de psicologia que
aconteceu no Brasil. Atualmente todos os dias vinte e sete de agosto comemorasse no Brasil o dia do psicólogo.
Hoje a gente está aqui para comemorar a passagem dessa data e em homenagem eu vou citar alguns
profissionais que estão aqui presente e os que não estão se sintam homenageados. Gostaria que ficasse de pé a
psicóloga Alida Melendes; psicóloga Maria Regina da Costa Oliveira; psicóloga Ionar Bezerra, psicóloga
Ingrid Neves, Psicólogo Rodrigo Balbe; psicólogo Leandro Teles e o psicólogo Willian Frazão e os demais que
não estão presente também estão sendo homenageados hoje. Eu quero deixar uma mensagem, que ser psicólogo
é uma grande responsabilidade, não apenas isso, é uma notável dádiva. Desenvolvemos o dom de usar as
palavras, o olhar, as nossas expressões e até mesmo o silencio. O dom de tirar de lá de dentro o dom que temos
para cuidar, fortalecer, compreender e aliviar o outro. Ser psicólogo é um oficio tremendamente sério, mas não
só isso mais é também um grande privilégio. O nosso trabalho é tocar o que há de mais precioso na vida de
outra pessoa. Que são seus medos, as suas angustias, as suas alegrias e até as suas inquietações. Hoje a gente
tem a honra de homenageá-los e que todo o ano a gente possa lembra-los e que hoje a gente consiga continuar
levando essa luta dos psicólogos para que no futuro a gente possa ser lembrado. Quero aqui deixar uma outra
fala de Freud, onde ele dizia que a ciência ainda não produziu um tranquilizante tão eficaz quanto são umas
poucas e belas palavras. Então em homenageio a todos os psicólogos de Manacapuru e agradeço a oportunidade
na pessoa do vereador Pedro Henrique”. Segunda oradora, senhora ALIDA MARGARETH MELENDES
“Primeiro gostaria de agradecer a oportunidade cedida para que a gente pudesse está dando abertura do
setembro amarelo aqui na tribuna. Eu me chamo Alida, sou psicóloga hoje estou aqui representando toda uma
equipe que trabalha diariamente em prol da saúde mental. No dia dez de setembro é comemorado o dia da
prevenção ao suicido. Essa data teve ênfase em dois mil e quinze em Brasília, através do centro de valorização
da vida, o conselho federal de medicina e a associação brasileira de psiquiatria deram início a um trabalho com
a promoção de eventos que pudessem abrir espaço para debate sobre o suicídio e logo se expandi-o para o país.
Quem passa muito tempo nas redes sociais, já deve ter visto ou lido sobre a campanha do setembro amarelo.
Porém poucos sabem o que se tratam e até mesmo sobre a importância da campanha. O setembro amarelo foi
criado com intuito de informar as pessoas sobre o suicídio uma pratica que normalmente é motivada pela
depressão. Mas não somente apenas as pessoas depressivas comentem o ato do suicídio. Existem vários fatores
ligados. Tendo em vista que o comportamento do suicida está associado a impossibilidade do indivíduo de
identificar alternativas viáveis, para solução dos seus conflitos, optando pela morte como resposta da situação
que se encontra. Segundo dados da organização mundial de saúde, hoje o suicídio mata bem mais do que a
AIDS no meio do público jovem. E nove em cada dez casos poderiam ser prevenidos. Por isso a importância de
falar sobre o assunto. As pessoas fogem do assunto, ou talvez nem percebem que pessoas próximas estão com
pensamento suicida. Falar sobre o suicídio é importante e é uma questão de saúde pública e extremamente
necessária. O mês de setembro busca criar conversas sobre o assunto, esclarecer as pessoas que tem o
pensamento suicida que saibam que elas não estão sozinhas e que a morte ela não é solução. O setembro
amarelo, busca salvar vidas através da informação e conversa sobre o assunto que ainda é um tabu. Hoje já
existe uma ajuda via telefone pelo número um, oito, oito. Aonde as pessoas com pensamentos suicida podem
estar entrando em conto e é gratuita. Trata-se de um serviço de escuta, que não é terapia, mas trata-se de
voluntários treinados para ajuda-los em momentos de desespero e apresentá-los em serviço de profissionais.
Mas é importante antes de mais nada observar os sinais de alertas que ele dão e somente pessoas próximas
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conseguem observar. Visões negativas, ideias negativas em escritas por fala ou desenho. Pode significar que
uma pessoa está com pensamento suicida. Nestes casos escutai-a, busquem ajuda profissional, incentive que
elas procurem uma ajuda profissional. E paremos de pensar, que quem ameaça não faz, que o suicida é fraco. O
suicida é alguém que sofre muito e não consegue enxergar esperanças e não tem nada a ver com fraqueza”. O
Presidente, vereador Francisco Coelho: “Só para interromper, mas para garantir que a mesa concede mais
cinco minutos para que vossa senhoria possa concluir seu pronunciamento. Retomando a palavra, a oradora:
“A campanha ela está para a gente conversar sobre o assunto. A gente trouxe para tribuna, para que todos
ficassem ciente do que é o setembro amarelo e da importância que ele tem” O Presidente, vereador Francisco
Coelho: “Três minutos para cada vereador, se vossas excelências quiserem fazer o uso da tribuna ou então dos
seus próprios assentos”. Primeiro orador, vereador PEDRO HENRIQUE: “Nós não poderíamos deixar de
homenagear a todos esses profissionais que acima de tudo e de todos são seres humanos. Eu imagino Jéssica,
Alida, Willian, doutor Rodrigo, a dificuldade, a aflição, o medo, de ouvirem todos os dias inúmeros problemas
de pessoas totalmente destruídas por sentimentos muitos ruim que acarretam sérios, problemas no decorrer de
suas vidas. E pedir de Deus para que Ele acima de tudo os capacitem com saúde, para que vocês possam usar
através de Deus as palavras corretas para ajudarem aqueles que precisam. Deus, Ele tem um plano especial na
vida de cada filho seu. Todos aqui nascemos com uma missão uns de fazer sorrir. Outros que tem o dom da
dança, outros que tem o dom de ouvir, outros que tem o dom de cantar. E para cada função Deus, Ele é
especial. Como duvidar de um Deus tão poderoso e de um ser tão detalhista que pintou o mundo com as suas
mãos. Deus nos faz respirar e comanda todos os planetas e se importa com as palavras que eu falar. Deus
abençoe a cada profissional, que exercem suas funções aqui na cidade de Manacapuru e parabéns por esse dia
tão especial que é o dia dos psicólogos”. Segundo orador, vereador ZÉ LUÍS: “Quero apenas parabenizar a
todos vocês, os psicólogos principalmente. Tenho certeza que essas pessoas que tiraram as suas vidas e
deixaram a angustia entrar no seu coração e que levaram elas a cometer o suicídio, se tivesse encontrado um de
vocês, com certeza a história delas teria sido diferente. Então parabéns a vocês, porque vocês fazem com que as
pessoas desabafem aquilo que tem dentro do coração as suas angustias. Fazem com que elas dividam com
vocês os seus problemas e assim vocês podem ajudá-las a mudar a direção das suas vidas. Então parabéns, eu
tenho certeza que menos filhos teriam ficado sem seus pais e menos pais teriam ficando sem seus filhos se as
pessoas conseguissem chegar até vocês. Eu tenho certeza que muitos não conseguem chegar pela angustia e
medo. E vocês chegam quebrando este protocolo, fazendo com que elas sejam diferente e mudem a trajetória de
suas vidas. Parabéns a todos vocês porque vocês realmente fazem a diferença”. Terceiro orador, vereador
NATAN NOGUEIRA: “Duas datas importante para categoria que é a data que comemora o dia do psicólogo
que ocorreu no dia vinte e sete de agosto e comemoração das atividades da divulgação do setembro amarelo.
Gostaria de parabenizar. A história do psicólogo é uma história antiga em relação a outras categorias, que tem
categorias que está lutando ainda para ser registrado. Inclusive na câmara federal ainda tem projeto de lei que
ainda está tramitando. Gostaria de destacar aqui que em sessenta e dois no governo de João Goulart, quando foi
reconhecida a lei quatro mil cento e dezenove, que teve o psicólogo reconhecido como profissão. Parabéns pela
luta. Nós gostaríamos de destacar que os senhores são profissionais que exercem uma profissão de suma
importância nos municípios brasileiros e em Manacapuru não pode ser diferente, graça ao trabalho sério e
incansável feito por cada um de vocês. Parabéns a todos os psicólogos e o trabalho que vem sendo feito pela
secretaria através do setembro amarelo”. Quarto orador, vereador JOÃO LUIZ: “A função dos psicólogos é
de extrema importância e de grande responsabilidade pelo complexo do trabalho que eles desempenham. Nós
temos que reverencia-los não só pelo o que eles desenvolvem. Porque nós sabemos que no geral a função do
psicólogo é fazer com que o ser humano se sinta bem consigo mesmo e também as pessoas com quem eles se
relacionam. Eles têm uma grande importância na vida de nós seres humanos e principalmente daquelas pessoas
que necessitam do seu aparo das suas palavras e principalmente do seu tempo que eles tiram com muito amor e
carinho a quem eles vão atender. As nossas parabenizações a todos os psicólogos e também a esse trabalho que
é desenvolvido no mês de setembro, que é o setembro amarelo, então fica aqui o nosso registro de parabéns que
Deus abençoe a cada um de vocês e que possam desenvolver as suas funções da melhor forma possível”.
Quinto orador, vereador ROBSON NOGUEIRA: “Deixar o nosso registro de parabenizações a todos os
profissionais que fazem esse serviço de forma brilhante no nosso município. Nós sabemos da importância do
psicólogo nesse trabalho, mas de toda equipe também, os assistentes sociais, os agentes de saúde, todos os
profissionais que fazem parte do consultório na rua, pessoal do CAPS, o pessoal das UBS, porque vocês
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detectam muitas das vezes o problema, nem sempre quem está com o problema vai direto ao psicólogo e vocês
fazem essa triagem. Na semana passada nós perdemos uma pessoa amiga lá em Manaus, vinte e dois anos de
idade, ela era da igreja, tinha se afastado, se envolveu em bebida, os pais estavam com problema de separação.
Ela ali sendo o centro da situação tentando apaziguar, mas não aguentou e não teve ninguém para detectar.
Então gostaria de parabenizar mesmo o trabalho da equipe e a cada um de vocês”. Sexto orador, vereador
ALEX BEZERRA: “O colega levantou uma questão importante, que é parabenizar não só os psicólogos, mas
toda equipe que faz esse belíssimo trabalho com o ser humano. Eu ouvi atentamente as psicólogas aqui na
tribuna fazendo as suas explanações. E ouvimos questões de pessoas que tentam o suicídio e tudo isso em razão
da depressão e depressão durante muito tempo foi tida como frescura. E não depressão é doença, que não é
tratada com cirurgião, ela é tratada com o psicólogo. Psicólogo é o médico que trata da alma da pessoa, da alma
do ser humano. Orientando aconselhando e dando o direcionamento necessário. Utilizando métodos, sem
efeitos colaterais, métodos que controlam a impulsividade, métodos que controlam a baixa estima da pessoa a
insegurança. Então realmente é um trabalho brilhante e pode ter certeza que cuidar do ser humano é a obra mais
importante que existe. E vocês estão de parabéns por fazerem esse belíssimo trabalho”. Sétimo orador,
vereador JÚNIOR DE PAULA: “Parabenizar a todos os psicólogos que se fazem presente e a todos que não
estão. E dizer da importância dessa profissão tão nobre. Uma profissão que tenta resolver os problemas internos
que se manifestam nas pessoas. Eu como sou professor de formação, muitas das vezes nós procuramos mais os
problemas externos, os comportamentos que são demonstrados dentro da sala de aula ou no convívio familiar.
O psicólogo ele também tem esse papel, mas além disso ele ainda tem também o papel de tentar desvendar os
conflitos que existem na parte interna do ser humano. Então é uma profissão bastante nobre. Ser psicólogo hoje
é ter um cargo nobre. Por isso eu gostaria de parabenizar a todos os psicólogos e a todas as pessoas também que
trabalham com o ser humano na busca da solução dessas divergências que acontecem de forma interna e
externa também”. O Presidente, vereador Francisco Coelho: “Esta profissão que estuda a alma humana, assim
definida por Aristóteles, ele já tentava desvendar esse entendimento do comportamento humano. E desde então
depois de mil e oitocentos anos apareceu uma pessoa que se dedicou ainda mais que foi Freud médico austríaco
neurologista. E hoje toda essa profissão, vossas senhorias que são psicólogos com certeza estudam sobre as
teorias freudianas que são as mais utilizadas para o comportamento da vida humana. Eu gostaria de dizer a
vocês que é uma profissão engrandecedora muito nobre para os dias atuais. E com certeza tem um papel
fundamental no mundo contemporâneo, devido a descoberta que através da psicanalise que descobriram a
depressão. Em nome do parlamento municipal e em nome do vereador Francisco Coelho da Silva parabenizar a
cada profissional com conhecimento técnico cientifico ou que de uma forma ou de outra tenta contribuir muitas
das vezes com o comportamento das outras pessoas que se encontram em estado desesperador. Parabenizar a
todos”. 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; (06) Zé Luís; (07) João Luiz; (10) Natan Nogueira; (11) Paulo da Silva Teixeira;
(13) Pedro Henrique; (14) Robson Nogueira; (15) Valciléia. Foram APROVADOS por unanimidade, única
discussão e votação (globalizada), em regime de urgência: 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”, com
emenda. 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 Substitutivo nº 001, ao Projeto de Lei Municipal Nº
076/2018, de autoria do Vereador Alex Bezerra, que “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, Vereador Alex
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Bezerra, que “Dispõe sobre a doação de fraldas geriátricas para pessoas deficientes, acamados e idosos, e dá
outras providências”. 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 recém-nascidos”, com emenda. 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, 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 no bairro de
São José”, com emenda. 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”, com emenda. 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 101/2018, do Executivo Municipal, que
“Dispõe sobre a doação da área de terras que especifica ao Serviço de Apoio as micros e pequenas empresas do
Amazonas - SEBRAE”. Foram APROVADOS por unanimidade: Parecer Nº 018/2018 – CESAS/CMM da
Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao Projeto
de Lei Municipal Nº 099/2018, autoria do Vereador Tchuco Benício, “Torna obrigatória, nas redes pública e
particular de ensino do Município de Manacapuru, a inscrição do grupo sanguíneo e do fator RH nas fichas
escolares e nos uniformes dos alunos, e dá outras providências”. Parecer Nº 112/2018 – CLJRF/CMM da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao Projeto de
Lei Municipal Nº 101/2018, do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a doação da área de terras que
especifica ao Serviço de Apoio as micros e pequenas empresas do Amazonas - SEBRAE”. Parecer Nº 113/2018
– CLJRF/CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Manacapuru,
favorável Projeto de Resolução Legislativa nº 005/2018, autoria da Mesa Diretora, “Autoriza o Poder
Legislativo Municipal, a efetuar desincorporação especifica de bens móveis inservíveis da Câmara Municipal
de Manacapuru, nos termos que especifica e determina outras providências prioritárias”. Foram APROVADOS
por unanimidade: Moção nº /2018, autoria do Vereador JOÃO LUIZ. Requerimentos nºs 994 e 1001/2018,
autoria do Vereador PEDRO HENRIQUE. Requerimentos nºs 1019 e 1020/2018, autoria do Vereador
PAULINHO TEIXEIRA. Requerimento nº 1021/2018, autoria do Vereador ROBSON NOGUEIRA.
Requerimentos nºs 1022, 1023 e 1024/2018, autoria do Vereador JOÃO LUIZ. Requerimentos nºs 1025 e
1026/2018, autoria do Vereador NATAN NOGUEIRA. Requerimento nº 1027/2018, autoria do Vereador
FRANCISCO COELHO. Permanecem em pauta devido à ausência dos autores: Requerimentos nºs 971, 972,
973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 989, 990, 991, 992, 993, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1016, 1017 e
1018/2018, autoria do Vereador JÚNIOR DE PAULA. Requerimentos nºs 963, 964, 965, 966, 967, 968 e
969/2018, autoria do Vereador TCHUCO BENÍCIO. Foram ENCAMINHADAS aos destinatários: Indicação
nº 253/2018, autoria da Vereadora VALCILÉIA MACIEL. Indicação nº 255/2018, autoria do Vereador
PEDRO HENRIQUE. Indicação nº 256/2018, autoria do Vereador JOSÉ LUÍS. Indicação nº 257/2018, autoria
do Vereador ROBSON NOGUEIRA. Seguem para o Executivo Municipal: 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”, com emenda. 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 Substitutivo nº 001, ao Projeto de
Lei Municipal Nº 076/2018, de autoria do Vereador Alex Bezerra, que “Estabelece diretrizes básicas para as
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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,
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 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 recém-nascidos”, com emenda.
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, 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 no
bairro de São José”, com emenda. 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”, com emenda. 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 101/2018, do Executivo Municipal, que
“Dispõe sobre a doação da área de terras que especifica ao Serviço de Apoio as micros e pequenas empresas do
Amazonas - SEBRAE”. 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”. Foi RETIRADO
DE PAUTA para correção pelo autor: Requerimento nº 893/2018, autoria do Vereador JÚNIOR DE PAULA.
Permanecem em pauta para única discussão e votação (globalizada): Projeto de Resolução Legislativa nº
005/2018, autoria da Mesa Diretora, “Autoriza o Poder Legislativo Municipal, a efetuar desincorporação
especifica de bens móveis inservíveis da Câmara Municipal de Manacapuru, nos termos que especifica e
determina outras providências prioritárias”. Projeto de Lei Municipal em pauta: 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 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 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 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
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providencias”. Projeto de Lei Municipal Nº 099/2018, autoria do Vereador Tchuco Benício, “Torna obrigatória,
nas redes pública e particular de ensino do Município de Manacapuru, a inscrição do grupo sanguíneo e do
fator RH nas fichas escolares e nos uniformes dos alunos, e dá outras providências”. 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
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”. O Presidente vereador Francisco Coelho da Silva: (Leu
o convite da Escola de Contas Públicas do Estado do Amazonas). “Gostaria Sandra, que vossa senhoria já
inscrevesse todos os vereadores e todos os funcionários que tiverem o interesse de participar desse evento”.
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Moção Nº 123/2018 autoria do vereador João Luiz. Apoiado pelos vereadores:
Valciléia Maciel, Francisco Coelho da Silva, Natan Nogueira e Pedro Henrique. Requerimento Nºs 994,
1001/2018 autoria do vereador Pedro Henrique. Apoiado pelo vereador: João Luiz. Requerimento Nºs 1019 e
1020/2018 autoria do vereador Paulo Teixeira. Apoiado pelos vereadores: Natan Nogueira, Valciléia Maciel e
João Luiz. Requerimento Nº1021/2018 autoria do vereador Robson Nogueira. Apoiado pelos vereadores: Natan
Nogueira, Valciléia Maciel e Francisco Coelho da Silva. Requerimento Nº1022, 1023 e 1024/2018 autoria do
vereador João Luiz. Apoiado pelos vereadores: Natan Nogueira e Francisco Coelho da Silva. Requerimento
Nº1025 e 1026/2018 autoria do vereador Natan Nogueira. Apoiado pelos vereadores: João Luiz, Francisco
Coelho da Silva, Valciléia Maciel e Francisca Coroca. Requerimento Nº1027/2018 autoria do vereador
Francisco Coelho da Silva. Apoiado pelos vereadores: João Luiz, Valciléia Maciel, Alex Bezerra, Paulo
Teixeira, Pedro Henrique e Natan Nogueira. Indicação Nº 253/2018 autoria da vereadora Valciléia Maciel.
Apoiado pelos vereadores: Francisco Coelho da Silva, Natan Nogueira, Paulo Teixeira e Pedro Henrique.
Indicação Nº 255/2018 autoria da vereadora Pedro Henrique. Apoiado pelos vereadores: Valciléia Maciel,
Francisca Coroca, João Luiz, Natan Nogueira e Paulo Teixeira. Indicação Nº 256/2018 autoria da vereadora Zé
Luís. Apoiado pelos vereadores: Alex Bezerra, Valciléia Maciel, Francisco Coelho da Silva, Francisca Coroca,
João Luiz e Pedro Henrique. Indicação Nº 257/2018 autoria da vereadora Robson Nogueira. Apoiado pelos
vereadores: Francisco Coelho da Silva e Alex Bezerra. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, vereador
Francisco Coelho, encerrou a sessão ordinária do dia dez de setembro 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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