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Ata da SESSÃO ORDINÁRIA da Câmara Municipal de
Manacapuru, Estado do Amazonas, Terceiro Período
Legislativo da Décima Sétima Legislatura, realizada no dia
dezenove de março de dois mil e dezoito.
Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito (19/03/2018), 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; (10) Natan Nogueira;
(11) Paulo da Silva Teixeira; (12) Sérgio Ferreira; (13) Pedro Henrique; (14) Robson Nogueira; (15) Valciléia.
AUSENTE: 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 Salmo 31, 15-17 (Decreto Legislativo nº 003/1994). Ato
continuo procedeu-se a Posse de Suplente ao Cargo de Vereador Titular da 17ª Legislatura da Câmara Municipal
de Manacapuru, Estado do Amazonas, sendo lido: Oficio nº 003/2018-GVJLSFF solicitando afastamento do cargo
em suplência; Memo nº 076/2018-CMM, convocando suplente do vereador Manoel Benicio; Ato Declaratório nº
002/208. O Presidente, vereador Francisco Coelho: “Conforme Memorando nº 076/2018 de convocação da
suplente ao cargo eletivo de vereador TITULAR desta Casa; e de acordo com a Lei Orgânica de Manacapuru e
com o Regimento Interno desta Câmara Municipal, solicito a senhor JOÃO LUIZ DE SOUZA FRANÇA FILHO,
Primeiro Suplente de vereador do Partido Trabalhista Cristão – PTC, a fazer entrega da declaração de bens, não
sendo necessária a entrega do diploma haja vista sua posse em 10/01/2017 como suplente de vereador, o que
atende ao exposto no artigo 99, §2º, do Regimento Interno desta Casa, e ao art. 13 §2º da Lei Orgânica do
Município de Manacapuru. Dando continuidade, solicito ao senhor João Luiz de Souza França Filho, fazer uso da
tribuna para proferir o termo de compromisso e posse. JOÃO LUIZ DE SOUZA FRANÇA FILHO leu o Termo
de Compromisso: “Prometo guardar, defender e cumprir a Constituição Federal e a do Estado do Amazonas, a Lei
Orgânica do município de Manacapuru, e as demais leis e o Regimento Interno desta Casa, defender a democracia
e desempenhar com lealdade, honestidade e espírito público o mandato de vereador que me foi confiado,
trabalhando sempre pelo progresso do município e promover o bem-estar geral do meu povo”. O Presidente,
vereador Francisco Coelho: “Dando continuidade, solicito ao senhor João Luiz de Souza França Filho, que
assine o termo de compromisso. E, estando o senhor suplente apto, DECLARO o senhor João Luiz de Souza
França Filho, empossado no Cargo de Vereador TITULAR da Câmara Municipal para a 17ª Legislatura
2017/2020 e o convido a tomar assento na bancada deste Plenário”. Dando seguimento, o Presidente, vereador
Francisco Coelho passou os trabalhos para leitura dos EXPEDIENTES RECEBIDOS: Oficio nº
056/SEGOV/PMM encaminhando a lei municipal nº 428/2018; Informação TCE sobre prestação de contas 2017;
Oficio nº 008/2018-DRF-OMB-CREAM; Convite audiência pública dia 20/03/2018. Solicitação de cópias:
Lindynês Leite, Robson Nogueira, Alex Bezerra, Zé Luís. O Presidente, vereador Francisco Coelho: “Eu
gostaria só que todos os vereadores, esse oficio que nós recebemos do secretário geral do controle externo do
tribunal de justiça, independentemente de vossas excelências requisitarem ou não vou pedir para a secretaria
encaminhar a todos vossas excelências”. Vereador Júnior de Paula: “Senhor presidente internamente sobre a
situação do meu projeto”. O Presidente, vereador Francisco Coelho: “Nós estávamos analisando todos esses
projetos na quinta e na sexta, eu mesmo fiquei trancado com a nossa secretária e tendo em vista a homenagem que
nós tivemos dois momentos de comoção social. Nós tivemos o nosso amigo que foi procurador desta Casa e que
nós não funcionamos na sexta-feira, tendo em vista o ato fúnebre que se realizou no SESC. Inclusive eu não fui
para a homenagem de duas, mas eu estive pela manhã naquele momento ao lado do presidente da OAB Dr. Choy
que me ligou e nós fomos lado a lado. Fiz um pronunciamento em nome de todos os vereadores da Câmara
Municipal de Manacapuru. Mas o seu projeto amanhã vai estar na pauta com todas as correções que nós estamos
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fazendo”. Vereador Júnior de Paula: “O projeto que estou solicitando de vossa excelência é o projeto que dei
entrada sobre a questão da carga horária para os pais que tem filho deficiente. O que estou solicitando é que o
projeto que dei entrada seja encaminhado para comissão. Porque houve um atropelo no meu projeto no que diz
respeito ao administrativo nessa Casa. Que já mandou para o jurídico que deu até parecer no projeto sem ter ido
para as comissões. É só isso que estou solicitando que seja encaminhado para comissão”. O Presidente, vereador
Francisco Coelho: “Vereador, todos os projetos que exige uma certa complexidade nós mandamos para o
jurídico. O que vamos fazer agora, nós vamos pegar o processo mesmo tendo o parecer jurídico, nós vamos
cumprir e havemos de encaminhar o processo para comissões. E aí as comissões novamente fazem o seu parecer”.
Vereador Júnior de Paula: “Mas a informação que foi passada agora a pouco pela Sandra era outra, por isso que
estou questionando quanto ao envio para as comissões”. EXPEDIENTES EXPEDIDOS: Requerimentos Nºs
321, 322, 32, 324/2018, autoria do NATAN NOGUEIRA, solicitando: limpeza pública e retirada de entulhos na
Travessa Nice Ventura - Liberdade. Reposição de luminárias na Praça 16 de Julho - Centro. Reforma da Praça do
Cais - Centro. Reposição de luminárias na Avenida Barão do Rio Branco - Centro, próximo ao SESC Restauração.
Requerimentos Nºs 325, 326, 327/2018, autoria do PAULO TEIXEIRA, solicitando: instalação do Programa Luz
para Todos na Comunidade do Quitanga, próximo a Vila do Ena. Instalação do Programa Luz para Todos nas
Comunidades Monte Moriá e Mundurucus. Tapa buraco, limpeza e esgoto na Rua Anízio Jobim - Terra Preta.
Requerimentos Nºs 328 e 329/2018, autoria do SÉRGIO FERREIRA, solicitando: revitalização de calçadas, meio
fios e esgoto para a Rua Francisco Bezerra Filho - Liberdade. Canalização de água para as residências da
Comunidade do Lago do Parú. Moção Nº 010/2018, autoria do NATAN NOGUEIRA: votos de pesar aos
familiares da saudosa senhora Alenize Carvalho Da Silva, pastora da IEADAM/Manacapuru, pelo seu falecimento
ocorrido no dia 09 março de 2018. Moções Nºs 011 e 013/2018, autoria do FRANCISCO COELHO: votos de
pesar aos seus familiares da senhora Sarah Ayres Telles, por ocasião do falecimento da matriarca ocorrido no dia
14 de março de 2018; votos de pesar aos familiares do senhor Elizeu Guedes, por ocasião do seu falecimento
ocorrido no dia 14 de março de 2018. Moção Nº 012/2018, autoria dos Vereadores em colegiado: votos de pesar
aos familiares do senhor Marcelino Aguiar Da Cunha, por ocasião do seu falecimento ocorrido no dia 15 de março
de 2018. Seguinte, dando continuidade o Presidente, vereador Francisco Coelho, passou os trabalhos para o
PEQUENO EXPEDIENTE: Primeiro orador, vereador NATAN NOGUEIRA: “Utilizamos a tribuna nesta
segunda-feira, para defesa de uma propositura de nossa autoria. Requerimentos que solicita a providência do
poder público concernente a iluminação pública nas vias de nossa cidade, reforma da praça do cais. E uma moção
de pesar pelo falecimento da senhora Elenise Carvalho da Silva, pastora da IEADAM. Era uma pessoa que nós
conhecíamos desde a sua infância que teve a sua vida voltada para a evangelização. É por isso que nós estamos
solicitando que esta Casa possa votar essa moção de pesar para que possa ser encaminhado a família”. Segundo
orador, vereador SÉRGIO FERREIRA: “Eu venho aqui com dois requerimentos. O primeiro trata-se da
comunidade do Parú, onde tivemos visitando e nós em reunião, constatamos a possibilidade da canalização das
casas daquele povo. Umas das grandes necessidade é a água, com a canalização mesmo cobrando com certeza
melhorava. O outro requerimento trata-se do Bairro da Liberdade e todos nós sabemos que a nossa cidade tem um
grande problema de esgoto que decorrente das chuvas torrenciais não é diferente. O povo nos convocou fizemos
uma reunião e foi nos solicitado que fizéssemos um requerimento apelando as nossas autoridades competentes,
que é fundamental naquela rua Francisca Bezerra, a necessidade de calçada, meio fio, esgotos e canaletas para que
possa minimizar o sofrimento daquele povo. Nós temos certeza do apoio dos nobres pares”. Terceiro orador,
vereador FRANCISCO COELHO DA SILVA: “Nós temos que falar da importância de três pessoas, que na
semana passada deixaram uma vacância no coração dos manacapuruenses na história de Manacapuru e que nós
não poderiam deixar de consignar nos anais dessa Casa a nossa defesa das moções que nós confeccionamos para
que nós pudéssemos discutir votar e aprovar. Começando pelo seu Elizeu Guedes, manacapuruense, nascido no
Supiá, morador do Campinas e a mais de cinquenta anos comerciantes ali na beira rio. O senhor Elizeu com
certeza foi um dos responsável pela economia comerciante manacapuruense. Nós já mandamos confeccionar a
moção e gostaria que vossas excelências analisasse com carinho. Outra pessoa que nos deixou, dona Sara Aires
Teles mandamos representante desta Casa, coroa de flores, porque dona Sara, ela que é natural lá do Sacambú lá
da Vila do Bota fogo, veio para cá quando tinha dez anos de idade. E casou com uma pessoa de uma família que
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cuja a história de Manacapuru se confunde com a história dessa família que a família Pacheco Teles. Eu gostaria
de merecer a atenção de vossas excelência e votasse essa moção favorável. A outra foi o que trouxe uma comoção
social no município de Manacapuru, que foi a trágica morte do meu colega advogado e ex-procurador dessa
Câmara, nosso advogado Marcelino Aguiar da Cunha. Que de forma covarde foi ceifado a sua vida em um ato de
pura infelicidade. E aí não é uma moção exclusiva do vereador Coelho, eu faço questão que seja do parlamento
manacapuruense, subscrita não como apoio, mas de autoria de todos os vereadores”. Dando continuidade o
Presidente, vereador Francisco Coelho, passou os trabalhos para o GRANDE EXPEDIENTE: Primeiro
orador, vereador NATAN NOGUEIRA: “Na quarta-feira, quando saímos daqui tínhamos o sentimento de dever
cumprido, na quinta-feira, nós tivemos acompanhando o chefe do executivo em Manaus, numa ação ainda que
envolvia a reintegração de posse. Aquela reintegração mal feita em que o poder público através do governo do
estado do Amazonas está tomando ciência e se organizando para tentar refazer. Tivemos em Manaus com o
senhor prefeito municipal, estava presente também o doutor Andrade, o doutor com vida ainda doutor Marcelino e
a secretária Eldilene que estavam fazendo parte de uma comissão que foi autorizada pelo governo do estado do
Amazonas para tratar sobre a questão das terras. Infelizmente naquela fatídica tarde, ao retornar dessa atividade
em Manaus, o nosso Marcelo Aguiar, como era conhecido o doutor Marcelo amigos de todos nós sofreu um
atentado que veio pagar com mais alto preço que foi o preço da sua vida. Mesmo sendo uma pessoa forte não
resistiu os projetis direcionado por um covarde que lhe tirou a vida. Nunca mais se viu na nossa comunidade uma
comoção tão grande como aconteceu no falecimento do companheiro Marcelo. Fica aqui o nosso registro,
pedimos a Deus que o Senhor Deus possa ser compassível com a dona Moêmia Aguiar, que é a sua genitora, que
Deus possa consolar o seu coração, neste momento que se encontra partido, de seus filhos, seus familiares e de
todos os meus amigos. Porque nós sentimos muito a perda e a forma como perdemos esse grande homem, esse
convívio a prazível do nosso Marcelo Aguiar, era isso que tínhamos”. Segundo orador, vereador ROBSON
NOGUEIRA: “Gostaria de registrar nesse final de semana os jovens Adventistas, também completaram, mas um
ano de vida. O dia mundial do jovem Adventista e também o dia municipal que foi um ato desta Casa, de ceder
esse registro no calendário no município de Manacapuru. O jovens Adventistas fizeram uma pedalada na manhã
de sábado, distribuíram pães em alguns pontos da cidade e também depois foram a Manaus fazer uma
programação com todos os jovens do Amazonas. Não poderia deixar de registrar a passagem do seu aniversário,
pelo seu cinquentão de muita vida e muito saúde. Eu fico muito feliz pela sua jovialidade a sua alegria, o senhor
não tem tempo ruim sempre alegre, sempre contente, sempre trazendo palavras de honra a todos os seus pares,
fica aqui o nosso registro de parabenização. Eu gostaria de fazer o registro aqui, com o nosso saudoso Marcelino
Aguiar. Que foi tirado do nosso meio de forma brutal, caracterizando realmente a violência, a forma de coagida
que a sociedade está passando nos últimos tempos. Um cara espetacular, família, amigos, todos indistintamente
gostavam do doutor Marcelo. Nós perdemos uma pessoa muito querida, muito amável. A cidade de Manacapuru,
lamenta e não acredita ainda no que aconteceu. Foi uma comoção social jamais vista. Na bíblia sagrada fala que
nos últimos dias o amor de muito esfriaria. A polícia não está dando conta, está insuportável a questão da
criminalidade. Fica aqui o nosso repúdio pela questão da criminalidade e por essas lacunas que a justiça deixa e
também pelos nossos governantes que não dão conta de ter uma sociedade justiça e igualitária para a nossa
juventude”. Terceiro orador, vereador ALEX BEZERRA: “Gostaria também de falar sobre o aniversário do
nosso presidente da Câmara vereador Francisco Coelho que sem demagogia vossa excelência é um homem
vitorioso na sua vida. Eu lembro muito bem quando morava ainda na COHABAM, lembro-me da época em que
ele se elegeu a primeira vez vereador e lembro também quando vossa excelência, naquela eleição de dois mil e
quatro não conseguiu alcançar o objetivo. E lembro de vossa excelência numa motinha velha, preta e vossa
excelência venceu na vida através do estudo. Vossa excelência é uma pessoa vencedora, é uma pessoa inspiradora.
Parabéns porque vossa excelência merece todos os méritos. Não poderia deixar de falar na questão do Marcelino
Aguiar, conhecido como Marcelo Leal. Realmente um momento de consternação de toda Manacapuru, uma
pessoa do bem que fazia amizade com todos. Teve sua vida ceifada, em razão de um vagabundo que até algum
tempo atrás já estava praticamente esquecido em Manacapuru. Só que um cidadão advogado teve a ideia de dar
oportunidade para esse cidadão eu não vou citar o nome do cidadão, por questão particulares e éticas. Mas esse
cidadão deu oportunidade para esse bandido fazer faculdade de direito e ressurgir em Manacapuru e aí foi se
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envolver no meio jurídico. Às vezes as nossas ações definem o que vai acontecer conosco e muita gente fala, foi
que Deus quis assim, eu não acredito nisso. Não acredito que Deus queira o mal de um filho seu. Existe uma
função extremamente importante ligado ao cargo de vereador que é fundamental para a saúde da democracia que é
a função fiscalizadora. A função de fiscalizar os atos e ações do poder executivo. Para que nós possamos saber
como o dinheiro público está sendo aplicado. Eu trago, tendo em vista que a lei prevê expressamente que é um dos
deveres do vereador é fiscalizar as ações do executivo de forma de forma a inibir alguns crimes, como
superfaturamento, por exemplo, trago aqui uma questão a essa tribuna do que diz respeito ao contrato entre a
prefeitura de Manacapuru, e a empresa C. dos S. Gomes, que fez um contrato para fornecimento de material de
expediente no valor de trinta e cinco mil reais, trinta e cinco mil por mês. E fazendo um breve comparativo entre
essa Câmara e uma secretaria municipal, essa Câmara hoje pelas gestões anteriores, gastava a mesma média em
treze quatro mil reais de materiais de expediente para assumir as necessidades dessa Câmara quatro mil. E uma
secretaria municipal gasta trinta e cinco mil. Nós precisamos saber como esse dinheiro está sendo aplicado”.
Quarto orador, vereador JÚNIOR DE PAULA: “Como já foi falado aqui, eu também quero registrar aqui o
nosso repúdio que aconteceu em Manacapuru com o doutor Marcelo Aguiar, que foi brutalmente assassinado de
forma covarde e que chocou todo o município de Manacapuru. Que isso também sirva de reflexão para alguns que
chão bonito ter bandido de estimação andando consigo. Porque infelizmente quem acabou sendo penalizado, não
foi quem muita das vezes abraça bandido, colocando debaixo das suas asas. Foi um homem de bem de
Manacapuru que com certeza, a notícia ao correr na nossa cidade, principalmente por ser uma pessoa de bem e
que merecia respeito no nosso município. Eu aprendi, na polícia militar que você tem que estar na guerra no bom
e no ruim. Você não pode de forma alguma se acovardar. E não é por se tratar de um magistrado, que eu não iria
deixar de me pronunciar nesta Casa. Nesses dias que se passaram neste município, houve a cassação de um
parlamentar deste parlamento vereador Manuel Benicio, vereador Tchuco, de forma totalmente irresponsável. Não
entro na situação do mérito do julgamento, mas sim eu destaco aqui a questão do cumprimento da decisão. O
cumprimento da decisão foi na contramão de tudo que a reforma eleitoral de dois mil e quinze prevê. Tanto é que
em nosso estado existem várias jurisprudências em relação a isso. Na última legislatura desta Casa se eu não me
engano os quinze vereadores foram cassados pela juíza da época e mesmo assim ela garantiu o direito ao recurso
no cargo. A reforma eleitoral ela tem como objetivo evitar essa mudança de poder. Hoje essa Casa empossou de
forma como titular o vereador João Luiz e já nessa semana essa Casa terá de novamente estar desfazendo a
situação. Porque é indiscutível que a justiça irá garantir direito a recursos. A própria reforma eleitoral de forma
clara, que a decisão em primeira instancia só terá eficácia, após a análise da segunda instancia no caso o TRE. E
que o recurso ao ser impetrado gera efeito suspensivo automático sem se quer apreciação da primeira instancia.
Isso mostra a fragilidade que um membro desta Casa eleito pela vontade soberana do povo fica submetido a uma
decisão monocrática sem se quer ainda ter esgotado o seu prazo de recurso sem se quer ter esgotado o seu prazo
de recurso. Eu também quero repudiar e até sugerir para essa Casa que essa Casa possa estar se manifestando em
defesa de um dos seus membros pedindo providencias junto ao conselho nacional de justiça”. Quinto orador,
vereador SÉRGIO FERREIRA: “Eu gostaria que o povo de Manacapuru, participasse mais das nossas sessões,
para saber realmente aqueles vereadores que defendem o povo e visitam a comunidade. A presença do nosso povo
aqui nas galerias dessa Casa. Mas infelizmente só algumas pessoas aparecem. Hoje trago notícias boas, diante de
tantas notícias ruins nesse final de semana. E hoje pela manhã recebi um áudio de um amigo falando da saúde do
deputado Sabino Castelo Branco, que me deixou muito feliz. Vossa excelência sabe do nosso respeito pelo
deputado do estado do Amazonas. Hoje o deputado já levantou, está fazendo fisioterapia e se Deus quiser muito
breve estará em Manaus, mas ainda se encontra em São Paulo. Não poderia também deixar de falar sobre a
violência que se instalou na nossa cidade, aonde nossos filhos ilustre e muitas das vezes ficamos de mãos
amarrada não podemos fazer nada. E os nossos filhos morrendo pela violência. Doutor Marcelo que trabalhou
nesta Casa, que tinha o respeito pelo povo de Manacapuru. Um advogado renomado que foi morto covardemente
pelo um bandido que não tem valor nenhum para sociedade. E onde que vamos parar com tanta violência. Nós
temos um comandante da polícia militar como veio aqui nesta Casa explanou, ser um homem competente com
todos os recursos na área de segurança. Mas nada adiantará ao comandante se ele não tiver a estrutura necessária
para trabalhar. Pedimos humildemente ao nosso governador que possa olhar com carinho para segurança de
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Manacapuru. O povo de Manacapuru que clama que o senhor possa fazer o concurso público pra novos policiais
para poder o nosso comandante ter uma demanda de mais policiais para suprir as necessidades. Meus sinceros
sentimentos a família do doutor Marcelo. Quero registrar também a nossa presença no interior, nesse final de
semana aonde tivemos na Vila do Campinas do Norte levando a notícia aquelas pessoas, que tinham naquele
momento uma energia de péssima qualidade, hoje na Vila do Campinas e no Sacambú terá mil quilowatts,
possibilitando empresários investir ali naquele interior. Não poderia deixar de manifestar o aniversário do
presidente desta Casa, que na Vila do Sacambú foi ovacionado pela população. Parabéns senhor presidente muito
merecido. Que vossa excelência tenha muita saúde, prossiga na sua caminhada, o senhor é um vencedor,
conseguiu ser advogado, conseguiu ser vereador por dois mandato nesta Casa, cumpriu o seu sonho de ser
presidente. E com certeza Deus proverá para que seus sonhos políticos vossa excelência possa alcançar”. Sexto
orador, vereador PEDRO HENRIQUE: “É com muita tristeza que relato a vossas excelências o falecimento do
pai de um grande amigo meu que foi nosso apoiador na nossa campanha para vereador, meu amigo Josué que
infelizmente o pai do nosso amigo veio falecer nesse final de semana e fica aqui o meu sentimento, a minha
profunda dor, pela partida daquele grande homem que deixa um legado de trabalho e principalmente de amizade.
Quero comunicar a vossas senhorias que eu nunca tinha visto na história de Manacapuru uma comoção com que o
município da nossa cidade teve no falecimento do nosso amigo Marcelão, Marcelino, Marcelo Aguiar, Marcelo
Leal. E o carinho que esse cidadão manacapuruense tinha junto a população. As pessoas no cortejo, esperando nas
beiras das ruas o corpo do doutor Marcelo passar. Eu nunca tinha visto algo parecido no nosso município. É por
isso meus amigos que nesta vida nós temos que fazer de tudo para mostrarmos o bem. Para sermos justos.
Perfeição, só no céu com Jesus. O que Jesus voltar, ali não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá
mais raiva, não haverá traição, porque lá no céu tudo será perfeito. E enquanto ele não volta Deus dará sabedoria e
inteligência para que possamos viver nesta terra, tão cheia de problemas, em harmonia com os nossos
semelhantes. Fica aqui o meu carinho, respeito e solidariedade por toda família do nosso amigo Marcelão, um
jovem que se foi e partiu para a eternidade tão cedo. O problema da segurança vem assolando não só o nosso
município, vereador Júnior de Paula, vossa senhoria já fez parte da corporação da polícia militar do Amazonas e
conhece a realidade da segurança do município de Manacapuru. Nós precisamos com que a guarda municipal, ela
possa vir para o nosso município, seja implantada o mais rápido possível, trabalhe em parceria com o IMTRANS,
parceira com a polícia militar. Não poderia deixar em branco, senhor presidente de falar sobre o seu aniversário.
Um gesto de muita grandeza onde podemos ali no momento de descontração rever muitos amigos. Eu quero
agradecer ao prefeito Beto D’Ângelo por ter atendido alguns dos requerimentos do vereador Pedro Henrique,
inclusive senhores recebi ligações dos moradores lá do Rio Manacapuru, satisfeitos porque o nosso requerimento
foi atendido. Mas aqui quero muito agradecer a administração do município por ter atendido os nossos
requerimentos, pois é gratificante saber que o nosso trabalho está sendo reconhecido”. Sétimo orador, vereador
FRANCISCO COELHO DA SILVA: “Agradecermos a Deus por voltarmos da semana passada, que tivemos
uma semana de comoção social de muitas perdas. No sábado eu tive o privilégio de receber grandes amigos meus
do gari ao prefeito municipal e presença de uma das maiores figuras políticas liderança política de todos os
tempos de Manacapuru, ex-prefeito Ângelo Figueira, o ex-prefeito Ari Antunes e prefeito de Iranduba Francisco
Gomes. Eu gozo de uma amizade muito boa com meu amigo Froyan que naquela ocasião cedeu seu risote que
hoje é uma referência no setor hoteleiro de Manacapuru. Para mim foi um momento muito especial, muito
obrigado a todos os funcionários que lá estiveram e os que não estiveram presente e a todos os vereadores. Do
fundo do coração, obrigado pela festa que vocês proporcionaram para mim. Irei começar falando do falecimento
da dona Sara, uma manacapuruense que aos seus noventa e três anos de vida nos deixa, não poderia deixar de falar
da importância que teve dona Sara, e quero aqui mais uma vez a Carla que é funcionaria desse parlamento que
chegue ao seus familiares, que a moção que todos os vereadores de forma unânime haverão de apoiar, nós estamos
consignando através da minha fala nos anais desta Casa. Outro assunto é do seu Elizeu Guedes um homem que a
mais de cinquenta anos comerciante no Beira Rio, que também nos deixa e que essas palavras cheguem nos
familiares do seu Elizeu. Para fechar a comoção social que Manacapuru viveu essa semana passada. Nós
perdemos de forma covardemente, essa perda não foi apenas só da família Aguiar, foi a perda de um povo que até
dois mil tínhamos muitas deficiências em tementes que tentaram viver na vida através do conhecimento. Eu não
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tenho dúvidas que o Dr. Marcelo dessa geração foi uma grande perda para Manacapuru, porque perdemos uma
pessoa intelectiva de um futuro promissor. Fiquei muito feliz pelo Dr. Choy que é o Presidente dos Advogados do
Amazonas, ter vindo prestar essa homenagem a esse grande manacapuruense que nos deixa de forma trágica. Fica
aqui a nossa admiração pelo Dr. Marcelo e dizer que a sua perda com toda certeza não será em vão, porque
servirpa para uma geração manacapuruense que um dia um futuro bem distante nós haveremos de lembrar esse
fato que de certeza mudara o sistema da segurança pública de Manacapuru, um abraço a todos os vereadores e
muito obrigado”. 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; (10) Natan Nogueira; (11) Paulo da Silva Teixeira; (12) Sérgio Ferreira; (13) Pedro Henrique;
(14) Robson Nogueira; (15) Valciléia. Foi LIDO: Mensagem nº 04, de 16 de março de 2018, do Executivo
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei Municipal, que “Dispõe sobre a isenção do valor da taxa de inscrição
em concurso públicos e outros processos de seleção, no caso que específica, e dá outras providências”, para
discutir e votar em regime de urgência. Foi ENCAMINHADO a Comissão de Justiça: Projeto de Lei Municipal
nº 016/2018, autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a isenção do valor da taxa de inscrição em
concurso públicos e outros processos de seleção, no caso que específica, e dá outras providências”. Foram
APROVADOS por unanimidade, segunda discussão e votação (Globalizada): Projeto de Lei Municipal nº
001/2018, autoria do Vereador ALEX BEZERRA, que ‘Determina a fixação de placas de advertência sobre a
exploração sexual de crianças e adolescentes e, dá outras providências’, com emenda. Projeto de Lei Municipal
Nº. 005/2018, autoria do Vereador ALEX BEZERRA, que “Institui o ‘Programa Registro Civil na Maternidade’
no Município de Manacapuru, e dá outras providências”. Foi APROVADO por unanimidade, primeira discussão
e votação (artigo por artigo): Projeto de Lei Municipal nº 009/2017, autoria do Vereador ZÉ LUIS, que “Dispõe
sobre a fixação de cartazes, nas dependências dos hospitais e postos de saúde, no âmbito do Município de
Manacapuru, informações acerca das vacinas infantis obrigatórias e dá outras providências”. Foram
APROVADOS por unanimidade: Emenda a Projeto de Lei nº 003/2018, autoria da Comissão de Meio
Ambiente, de Natureza Modificativa/Aditiva ao Projeto de Lei nº 007/2018, que “Institui a separação dos
resíduos recicláveis descartados pelos órgãos municipais, entidades, instituições, empresas de pequeno, médio e
grande porte, direta e indiretamente na fonte geradora, e sua destinação às Associações e Cooperativas dos
Catadores de Materiais Recicláveis e dá outras providências”. Moção Nº 010/2018, autoria do NATAN
NOGUEIRA. Moções Nºs 011 e 013/2018, autoria do FRANCISCO COELHO. Moção Nº 012/2018, autoria dos
Vereadores. Requerimento Nº 300/2018, do Vereador ALEX BEZERRA. Requerimentos Nºs 285, 286, 306, 307
e 308/2018, do Vereador JÚNIOR DE PAULA. Requerimentos Nºs 321, 322, 32, 324/2018, autoria do NATAN
NOGUEIRA. Requerimentos Nºs 325, 326, 327/2018, autoria do PAULO TEIXEIRA. Requerimentos Nºs 328 e
329/2018, autoria do SÉRGIO FERREIRA. Segue para Sanção do Executivo Municipal: Projeto de Lei
Municipal nº 001/2018, do Vereador Alex Bezerra, que ‘Determina a fixação de placas de advertência sobre a
exploração sexual de crianças e adolescentes e, dá outras providências’, com emenda. Projeto de Lei Municipal
Nº. 005/2018, do Vereador Alex Bezerra, que “Institui o ‘Programa Registro Civil na Maternidade’ no Município
de Manacapuru, e dá outras providências”. Permanece em pauta, para segunda discussão e votação
(globalizada): Projeto de Lei Municipal nº 009/2017, autoria do Vereador Zé Luís, que “Dispõe sobre a fixação de
cartazes, nas dependências dos hospitais e postos de saúde, no âmbito do Município de Manacapuru, informações
acerca das vacinas infantis obrigatórias e dá outras providências”. Permanece em pauta, para primeira discussão
e votação (artigo por artigo): Projeto de Lei Municipal nº 007/2018, do Executivo Municipal, que “Institui a
separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos municipais, entidades, instituições, empresas de
pequeno, médio e grande porte, direta e indiretamente na fonte geradora, e sua destinação às Associações e
Cooperativas dos Catadores de materiais recicláveis e dá outras providências”. Permanecem em pauta Projeto de
Lei Municipal: Projeto de Lei Municipal Nº. 003/2018, autoria do Vereador Júnior De Paula, que “Dispõe sobre
realização de análise das águas dos reservatórios das escolas e creches municipais e dá outras providências”.
Projeto de Lei Municipal nº 006/2018, do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre o novo Plano de cargos,
carreiras e remunerações dos profissionais da Educação Municipal de Manacapuru”. Projeto de Lei Municipal Nº
6

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Avenida Eduardo Ribeiro, nº 1161 – Centro – Manacapuru – Amazonas – CEP: 69.400-901 - Fone/Fax: (092) 3361-3000
Site: www.camaramanacapuru.am.gov.br/; E-mail: legislativomanaca_1948@hotmail.com

008/2018, do Vereador Júnior De Paula, que “Dispõe sobre a gratuidade da passagem no transporte coletivo
fluvial de passageiros, aos integrantes da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, em trajes
civis, no âmbito do Município de Manacapuru, e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal nº 010/2018,
autoria do Vereador João Luiz França, que “Obriga as escolas e creches, públicas e particulares a capacitar seus
funcionários para prestar primeiros socorros, nas crianças e adolescentes e dá outras providências”. Projeto de Lei
Municipal nº 011/2018, autoria da Comissão de Meio Ambiente, que “Altera a Lei Municipal nº 029/2005 e
determina outras providências”. Projeto de Lei Municipal nº 012/2018, autoria da Comissão de Meio Ambiente,
que “Altera a Lei Municipal nº 317 de 14 de maio de 2015 e determina outras providências”. Projeto de Lei
Municipal nº 013/2018, autoria da Comissão de Meio Ambiente, que “Altera a Lei Municipal nº 363 de 27 de
julho de 2016 e determina outras providências”. Projeto de Lei Municipal nº 014/2018, autoria da Comissão de
Meio Ambiente, que “Altera a Lei Municipal nº 162, de 11 de agosto de 2011 e determina outras providências”.
Projeto de Lei Municipal nº 015/2018, autoria da Vereadora Francisca Coroca, que “Institui o Programa “Troco
Solidário” no Município de Manacapuru, e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal nº 016/2018, do
Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a isenção do valor da taxa de inscrição em concursos públicos e outros
processos de seleção, no caso que especifica, e dá providências correlatas”. Retirado de pauta em razão da
cassação do diploma do vereador: Projeto de Lei Municipal Nº. 004/2018, autoria do Vereador Tchuco Benício,
que “Dispõe sobre a fixação de placas informativas, nos estabelecimentos comerciais contendo o número
telefônico de atendimento do PROCON-AM e das outras providências”. Permanecem em pauta Projeto de
Resolução: Projeto de Resolução Legislativa Nº 002/2018, da Mesa Diretora, “Altera a Resolução Nº 041, de 02
de maio de 2016 e determina outras providencias”. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Moção de Pesar Nº 010/18 de
autoria do vereador Natan Nogueira. Apoiado pelos vereadores: Robson Nogueira, Pedro Henrique, Paulo
Teixeira, Sassá Jefferson, Valciléia Maciel, Sérgio Ferreira, Francisco Coelho da Silva, Lindynês Leite. Moção de
Pesar Nº 011/18 de autoria do vereador Francisco Coelho da Silva. Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite,
Alex Bezerra, Júnior de Paula, Pedro Henrique, Valciléia Maciel, Paulo Teixeira, Zé Luís, Sassá Jefferson,
Francisca Coroca, João Luiz, Sérgio Ferreira, Robson Nogueira e Natan Nogueira. Moção de Pesar Nº 013/18 de
autoria do vereador Francisco Coelho da Silva. Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite, Jefferson Batalha,
Alex Bezerra, Júnior de Paula, Pedro Henrique, João Luiz, Francisca Coroca, Paulo Teixeira e Sérgio Ferreira.
Requerimento Nº 300/2018 de autoria do vereador Alex Bezerra. Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite,
Francisco Coelho da Silva, Pedro Henrique, Paulo Teixeira, Zé Luís, Valciléia Maciel, Francisca Coroca, Sérgio
Ferreira e Júnior de Paula. Requerimento Nº 285, 286, 306, 307 e 308/2018 de autoria do vereador Júnior de
Paula. Apoiado pelos vereadores: Sassá Jefferson, Alex Bezerra, Pedro Henrique, Lindynês Leite, Francisco
Coelho da Silva e Francisca Coroca. Requerimento Nº 321, 322, 323, 324/2018 de autoria do vereador Natan
Nogueira. Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite, Sassá Jefferson, Pedro Henrique, Zé Luís, Paulo Teixeira,
Francisco Coelho da Silva, Francisca Coroca, Sérgio Ferreira, Júnior de Paula. Requerimento Nº 325, 326,
327/2018 de autoria do vereador Paulo Teixeira. Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite, Sassá Jefferson,
Pedro Henrique, Francisco Coelho da Silva, Francisca Coroca, Sérgio Ferreira, Valciléia Maciel e Zé Luís.
Requerimento Nº 328 e 329/2018 de autoria do vereador Sérgio Ferreira. Apoiado pelos vereadores: Júnior de
Paula, Jefferson Batalha, Paulo Teixeira, Francisco Coelho da Silva, Pedro Henrique Palmeira, Lindynês Leite,
Valciléia Maciel, Francisca Coroca e Zé Luís. O Presidente, vereador Francisco Coelho convidou os senhores
vereadores a se porem de pé para PROMULGAÇÃO: Resolução Legislativa Nº 049, de 13 de março de 2018
“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”. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente, vereador Francisco Coelho, encerrou a sessão ordinária do dia dezenove
de março 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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