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Ata da SESSÃO ORDINÁRIA da Câmara Municipal de
Manacapuru, Estado do Amazonas, Terceiro Período
Legislativo da Décima Sétima Legislatura, realizada no dia
vinte e um de maio de dois mil e dezoito.

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito (21/05/2018), 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; (05) Junior de Paula; (06) Zé Luís; (07) João Luiz; (08) Lindynês Leite; (09) Tchuco Benício;
(10) Natan Nogueira; (12) Sérgio Ferreira; (14) Robson Nogueira; (15) Valciléia. AUSENTES: (04) Sassá
Jefferson; (11) Paulo da Silva Teixeira; (13) Pedro Henrique. 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 Tiago 5,
16-18 (Decreto Legislativo nº 003/1994). Dando seguimento, o Presidente, vereador Francisco Coelho passou
os trabalhos para leitura dos EXPEDIENTES RECEBIDOS: Ofício nº 17643/2018-SEI-MCTIC; Ofício nº
14884/2018-SEI-MCTIC; Ofício nº 339/2018-SEAI/CC; Ofício nº 115/2018/SUPES-AM-IBAMA; Ofício nº
475/2018/GP-MAPA; Ofício nº 01708/2018-GS/SEINFRA; Ofício nº 01828/2018-GS/SEINFRA; Ofício nº
398/2018/SEI/ARI-ANATEL;
Ofício
nº
14620/2018/GAB/P/SEDE/INCRA-INCRA;
Carta
OI
1076310000/810/18 (requerimento nº 148/18); Carta OI 1076310000/811/18 (indicação nº 029/17).
O Presidente, vereador Francisco Coelho da Silva: “Vereador Paulo Teixeira acaba de nos informar que foi
acometido de uma virose e no estado de convalescência se recuperando desta forte virose”. Vereador Robson
Nogueira: “Quero informar aos colegas vereadores que quarta, quinta e sexta-feira, terá um curso no tribunal de
contas. A secretaria me informou que precisa do CPF e de um e-mail, aqueles vereadores que quiserem
participar já encaminhem para a secretária ou então se informem com a Gisele que ela informa”. O Presidente,
vereador Francisco Coelho da Silva: “Seria bom que os vereadores se manifestem, Sérgio Ferreira, Lindynês
Leite, Júnior de Paula, Tchuco Benicio, Valciléia Maciel, Zé Luiz, João Luís, Alex Bezerra e Francisca Coroca.
Só gostaria que nosso cerimonial já fizesse a inscrição de todos os vereadores para que na quinta e sexta-feira o
parlamento participe”. Solicitaram cópias os vereadores: Lindynês Leite, Tchuco Benicio, Natan Nogueira,
Francisco Coelho, Robson Nogueira, Alex Bezerra e João Luís. EXPEDIENTES EXPEDIDOS: Requerimento
Nº 665/2018, do Vereador ALEX BEZERRA, solicitando estudos técnicos para que a Escola Municipal
Ernestina Lima Pereira, localizada no Km 74, seja reconstruída no Km 69 da Rodovia Manoel Urbano, na
Comunidade Santa Maria. Requerimentos Nºs 666 e 667/2018, do Vereador PEDRO HENRIQUE, solicitando:
serviços de limpeza, tapa buraco e colocação da tampa de bueiro da Rua Auxiliadora Vasconcelos - Liberdade.
Serviços de limpeza, tapa buraco e colocação de uma tampa de bueiro da Rua Marcílio Dias - Centro.
Requerimento Nº 668/2018, do Vereador PAULINHO TEIXEIRA, solicitando construção de um bueiro para a
Rua Abdala Kallil, localizada no bairro São Francisco, bem como serviços de tapa buraco. Requerimentos Nºs
669, 670 e 671/2018, do Vereador TCHUCO BENÍCIO, solicitando: fiscalização das UBS do município de
Manacapuru. Pavimentação asfáltica no Condomínio Frazão. Segurança no laboratório do Hospital Lázaro Reis.
Requerimentos Nºs 672 e 673/2018, do Vereador ROBSON NOGUEIRRA, solicitando: serviços de capina e
retirada de entulho na Rua Modesto Barroso Alexandre - Biribiri. Serviços de capina e retirada de entulho na
Travessa Alvarães - Figueirinha. Requerimento Nº 674/2018, do Vereador FRANCISCO COELHO,
solicitando que seja realizado Câmara Itinerante na Comunidade do Jaiteua. Requerimentos Nºs 675 e 676/2018,
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do Vereador JEFFERSON SASSÁ, solicitando: tampa de esgoto na Rua Maria Ventura Nogueira - Terra Preta.
Iluminação pública na Travessa Ajuricaba - Centro. Requerimentos Nºs 677, 678, 679 e 680/2018, do Vereador
ROBSON NOGUEIRA, solicitando: lista com o nome de todos os servidores públicos das autarquias
IMTRANS, FUNPREVIM e SAAE, sua respectiva função, salário e carga horária no município de Manacapuru.
Lista com o nome de todos os ouvidores públicos comissionados, lotação, carga horária e salário de
Manacapuru. Serviços de capina e retirada de entulhos na Rua André Vidal - Figueirinha. Lista com o nome de
todos os servidores públicos comissionados por secretaria, sua respectiva função, salário, lotação e carga horária.
Emenda a Projeto de Lei Nº. 010/2018 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, natureza
Modificativa/Aditiva ao Projeto de Lei Municipal Nº 012/2018, que “Altera a Lei Municipal nº 317 de 14 de
maio de 2015 e determina outras providencias”, de autoria da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento
Sustentável, Geodiversidade e Recursos Hídricos. Moções Nºs 038, 039, 040 e 041/2018, do Vereador
TCHUCO BENÍCIO, parabenizando: ao pastor Carlos Da Cruz Pereira e a pastora Edilane Queiroz Pereira,
pelos serviços prestados a família na Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas - área 12, localizado
na Rua Benjamim Roberto, 599 - São José, e pelo papel que assume com uma comunidade, sobretudo, no campo
espiritual. ao pastor Ezequiel Alves Contreira e a pastora Lourisete Gonçalves, pelos serviços prestados a família
na Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas - área 13, localizado na Av. Padre Rafael, 1387 - São
Francisco, e pelo papel que assume com uma comunidade, sobretudo, no campo espiritual. ao pastor Fabiano
Dos Santos Souza e a pastora Kaeme Do Nascimento Souza, pelos serviços prestados a família na Igreja
Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas - área 8, localizado na Rua Novo Airão, 2189 - União, e pelo
papel que assume com uma comunidade, sobretudo, no campo espiritual. ao pastor Américo Marconi Leite e a
pastora Nezielda Nascimento, pelos serviços prestados a família na Igreja Evangélica Assembleia de Deus no
Amazonas - área 11, localizado na Rua Codajás, 10 - União, e pelo papel que assume com uma comunidade,
sobretudo, no campo espiritual. Indicação Nº 146/2018, do Vereador JÚNIOR DE PAULA, sugerindo
Programa Luz para Todos para a Comunidade Ilha do Ajaratuba. Indicação Nº 147/2018, do Vereador
FRANCISCO COELHO, sugerindo instalação de torre de telefonia para as Comunidades dos Jaiteuas de
Cima, do meio e de Baixo. Indicação Nº 148/2018, da Vereadora LINDYNÊS LEITE, sugerindo através dos
meios legais, que a Prefeitura possa doar um terreno para as ONGS Coisa do Coração e Patinhas Carentes,
visando a construção de um abrigo para animais de rua. Indicação Nº 149/2018, do Vereador JOÃO LUIZ,
sugerindo reforma da Escola Municipal Francisca Mafra de Carvalho, localizada na Rua Otávio Araújo - Morada
do Sol. Dando continuidade o Presidente, vereador Francisco Coelho, passou os trabalhos para o GRANDE
EXPEDIENTE: Primeiro orador, vereador ROBSON NOGUEIRA: “Gostaria de me congratular com o
vereador Natan que completou seus quarenta e poucos anos de idade. Que Deus continue lhe abençoando, sendo
essa pessoa sempre gentil com todos e amigo. Nós entramos no ministério público na semana passada sobre a
questão do seletivo, entrei até com uma indicação aqui. Encaminhando a prefeitura, ao secretário e ao instituto
Merkabah, pra cumprir a lei sobre a questão de liberdade religiosa dos sabatista. E eles publicaram a errata e
agora o que seria sábado será aos domingos. O que eu fico indignado é pela morosidade do trabalho que é feito
pela prefeitura. A exemplo disso a ponte do Biribiri, é um estudo que não acaba mais. O tapa-buraco da cidade,
está insustentável, está uma situação calamitosa. O prefeito fica aguardando eu não sei o que está acontecendo,
eu não sei se o governador não confia no prefeito, cancela o certame do tapa-buraco da cidade. Enquanto isso o
povo de Manacapuru está sofrendo, o povo de Manacapuru não aguenta mais é todo tempo é pancada, as
oficinas que estão achando bom. Tem pessoas estão se acidentando e aí vem outro problema que é a dificuldade
que a gente sabe que o nosso hospital passa. Quero parabenizar o senhor presidente, eu vi que essa semana vossa
excelência foi lá com o deputado Atila convidar ele para audiência pública amanhã sobre a questão da saúde
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pública, questão do hospital e os quinze milhões. E aqui nós vamos dirimir essas dúvidas que tinha cinquenta
reais na conta e não quinze milhões e aí dos vinte dois agora já tem oito e o hospital novo que é bom, ninguém
sabe”. Segundo orador, vereador NATAN NOGUEIRA: “Agradecer a Deus pela oportunidade que ele me
concede e agradecer aqui no plenário toda as manifestações de apoio pela passagem do meu aniversário.
Somente as pessoas de bom coração é que pode agradecer a Deus pelo dom da vida que ele proporciona. E eu
agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade”. O orador foi aparteado pelo vereador Robson Nogueira:
“Tenho certeza que vossa excelência está falando de forma muito emocionado, não à toa que a gente faz
quarenta anos de muita alegria e muita felicidade. Mas vossa excelência é um privilegiado, faz aniversário no dia
do pagamento de salários. Parabéns”. Retomando a palavra, o orador: “Ontem foi o dia do pedagogo e aí eu
gostaria de me dirigir ao vereador Alex e vereador D’Paulo que são pessoas muito próximo da educação, em
virtude do seu trabalho. Parabenizar esse profissional que é importante para o desenvolvimento da educação. Em
resposta ao discurso do vereador Robson Nogueira, ora nós sabemos que Manacapuru é uma das cidades mais
importante da região metropolitana de Manaus e que sofre os mesmos problemas das cidades brasileiras com
mais de cem mil habitantes. Eu sempre na minha fala eu gosto de trazer isso em evidencia, somos cem mil
habitantes, mas que na verdade atendemos cento e sessenta mil amazonense, devido a sua área geográfica e
estratégica que serve aos municípios da calha do Rio Solimões. A questão da saúde pública, amanhã será matéria
de discursão exclusiva nisto temos a oportunidade de debater e quem sabe avançar muito nesta questão que seria
muito bom se nós tivéssemos lutado com mais ênfase, pra que essa questão hoje do município de Manacapuru,
já estar sendo usado aquela estrutura do novo hospital para servir a comunidade manacapuruense. Mas somente
agora nós estamos trazendo à baila aqui, para discussão aqui no parlamento municipal. Infelizmente nós não
iremos estar presente nessa importante audiência pública em que será tratado importante assunto para o
município de Manacapuru”. Terceiro orador, vereador ALEX BEZERRA: “Tivemos o dia do pedagogo esses
profissionais que lutam diariamente com garra e vigor em prol da educação. E em nome de todos os pedagogos
do município de Manacapuru, gostaria de parabeniza-lo em nome do nosso amigo Mauricio, funcionário aqui
desta Casa que é pedagogo e é um excelente profissional que vem desenvolvendo as suas atividades
contribuindo com a educação do município de Manacapuru. Eu ouvi atentamente o discurso dos colegas quando
falavam da questão da saúde, que a cultura do povo é de não procurar o posto de saúde, que é de ir direto ao
hospital e a policlínica. Agora como que o povo vai no posto de saúde se não tem remédio, como que o povo vai
no posto de saúde se ele não encontra um dentista, como que o povo vai no posto de saúde se ele não encontra o
atendimento básico. Estaremos aqui amanhã numa audiência pública que vai tratar dos recursos destinados ao
hospital de Manacapuru. Possível falar dos buracos das crateras que tomaram conta das ruas da cidade.
Proprietário de veículos sentindo o prejuízos. Mototaxista sentido as dificuldades de se trafegar. Fizeram ali na
frente do hospital, tamparam com cimento, eu não dou uma semana para estar tudo rachado. É impossível nós
não compararmos com outras gestões. O prefeito anterior não tinha o apoio do governo do estado e mesmo
assim você via uma operação tapa-buraco, não muito bem, mas tinha. Precisamos fazer o tapa-buraco com
recursos próprio do município porque tem condições. Não dar mais para continuar do jeito que está é preciso
uma solução urgente”. O orador foi aparteado pelo vereador Robson Nogueira: “A gente fica muito
preocupado com tudo isso que acontece porque é um descaso realmente. E se nós formos olhar o orçamento do
município só pra saúde, trinta e cinco milhões de reais. Pra infraestrutura é entorno de setenta e cinco milhões de
reais. Se o prefeito está aguardando do governo do estado esse recurso e então pra onde está indo esse recurso
todo? A gente sabe que não é só pra asfalto, mas dentro desse setenta e cinco milhões tem para asfalto também,
tapa-buraco. O que está acontecendo, é uma economia e a gente não ver as coisas acontecendo. Fica o nosso
repúdio também e parabéns pelo seu discurso”. Retomando a palavra, o orador: “Então foram quase duzentos
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milhões de reais para Manacapuru só em dois mil e dezessete. Infelizmente nós enquanto vereadores só podemos
cobrar reivindicar e falar pelo povo. Nós não temos a caneta na mão para resolver o problema, nós cobramos de
quem tem a obrigação de resolver o problema”. Quarto orador, vereador JÚNIOR DE PAULA: “Durante a
semana que passou, nós estivemos na comissão de educação, no intuito de trazer para esta Casa a discursão
através de uma audiência pública sobre os cursos oferecidos pela UEA e também para transformação de polo
como já existe em outros municípios. Esse pleito já é antigo no município de Manacapuru, esse já é um
problema que os jovens do ensino médio enfrentam, a incerteza de cursar um ensino médio e não saber quando
vai ter vestibular e quais os cursos oferecidos pelo vestibular. São milhares de jovens que abandonam seus
sonhos, que foram ali alimentados durante toda uma vida, para fazer um curso que muitas das vezes o jovem não
tem qualquer identificação com aquele curso. Apenas o estado e governo federal através da UFAM, não se abre
curso vários e vários anos e oferece como migalha para nossos jovens esse ou aquele curso sem oferecer
qualquer oportunidade de escolha. Nós visitamos a comissão de educação da assembleia legislativa para ver a
agenda dos deputados que representam para que possam estar nesta causa, junto conosco com a presença da
UEA para que juntos possamos discutir a transformação do polo de Manacapuru e centro. Nós temos jovens que
se preparam e estudam, mas quando chegam no ponto principal para decolar em uma carreira profissional tem ali
uma pausa, ou vai cursar o que está sendo oferecido como migalhas ou sequer vai cursar ensino superior. Ano
passado estivemos na UEA os quinze vereadores com a reitora da UEA, ela mandou para esta Casa uma lista de
cursos para servir como pesquisa e constatou-se ali que não é a maioria dos cursos que os jovens querem não é
oferecido na UEA de Manacapuru. E até agora não obtivemos uma resposta da UEA quanto aos cursos que
foram pleiteados e enviados para aquela instituição. Hoje protocolamos com a assessoria e amanhã estaremos
votando a solicitação de uma audiência pública, para tratarmos essa questão da UEA em Manacapuru. Estive
observando os discursos de alguns parlamentares que aqui estiveram, observei alguns pontos importantes,
observando o discurso do vereador Robson quero lhe parabenizar no que desrespeito a solicitação para o sábado,
com certeza vossa excelência tem o apoio desta Casa. Também foi falado aqui a questão do Hospital, quanto
mais gente se atende, mais recurso se recebe, isso que foi falado aqui nesta tribuna. Realmente o repasse é feito
por quantidade de pessoas que são atendidas, mas não podemos esquecer que o repasse que é calculado por
pessoa de forma alguma supre a necessidade. Esse valor que é repassado é mesmo que um valor simbólico para
o município no que desrespeito por atendimento, não estou falando do valor total, estou falando individual.
Tanto é que nenhum prefeito que passou por esta cidade, iria querer transformar o Hospital em estadual
novamente como já foi no passado. Mas o que nós temos aqui é uma realidade de vários e vários prefeitos que se
passam querendo entregar o Hospital para o estado, não querem mas nem administrar o recurso do Hospital. Eu
tenho certeza que se o recurso fosse suficiente e desse para fazer políticas públicas para garantir para a
população uma saúde e qualidade, nenhum prefeito que passou neste município iria querer passar o Hospital
para o estado. Não se pode aqui pregar que quanto mais o Hospital atende é mais dinheiro, isso é uma realidade
totalmente o que representa o município de Manacapuru. Para fazer um novo hospital no momento próprio,
porque se não nós estaremos prolongando a situação dificultosa que a população vive, refazer um novo projeto e
uma nova licitação, contratar uma nova empresa e aprovar um novo projeto, está condenando a população de
Manacapuru pelo menos mais um ano ou dois anos nessa situação que esta, muito obrigado”. Quinto orador,
vereador SÉRGIO FERREIRA: “Nós estivemos esse final de semana uma notícia que chocou o Brasil e Minas
Gerais, quando um vereador do PT usou a tribuna daquela Casa, simplesmente para criticar a ação daquela
policial de São Paulo que abateu aquele bandido a tiros. Ela agiu corretamente, até observar as pessoas que
estavam perto ela observou para que justamente não saísse ninguém ferido a não ser o meliante. E o vereador
criticou o governo de São Paulo por homenagear aquela policial por ter agido de maneira correta, infelizmente
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ainda existe ser humanos que usou de má fé criticando a ação daquela policial. Também quero falar quando o
vereador Robson usou a tribuna para falar do Hospital de Manacapuru, especificamente daquele Hospital que
poderia está sendo construído mas que infelizmente até agora só tem aquela pedra. O vereador esqueceu que o
prefeito Beto estava nesta Casa como parlamentar, e nós estivemos a honra de estar lá, nós fomos naquele
momento inaugurar aquela pedra fundamental que na época se não me engano, era o governador Omar que veio
inaugurar aquela pedra e mentiu para Manacapuru que as obras iriam ser realizadas. Felizmente o prefeito Beto
não tem nenhuma culpa no cartório com relação essa falta de responsabilidade do governador que veio aqui e
inaugurou aquela pedra. Hoje a saúde do nosso município não está cem por cento, todos nós temos a consciência
que não está cem por cento, mas que já melhorou na administração do prefeito Beto, eu tenho a certeza que
nesses dois anos e meio que nos resta esse Hospital vai sair e melhorar muito a saúde de nosso município. É
muito difícil o prefeito sozinho sem recurso manter um hospital sem faltar nada, mas com certeza o governador
Amazonino Mendes ajudara, assim o nosso Hospital irá sair dando saúde para o nosso município. Quero
parabenizar o vereador Natan, vossa excelência tem uma experiência tamanha que aqui nesta Casa tem nos
ensinado muito, assim também quero parabenizar a mãe da vereadora Coroca que está fazendo aniversário.
Amanhã teremos nesta Casa uma audiência pública que tratáramos da saúde dos recursos que estão chegando
para Manacapuru do próprio Hospital tenho a certeza que será esclarecido nesta Casa que é tão polêmico e que é
de grande benefício para a cidade de Manacapuru, muito obrigado”. Sexto orador, vereador FRANCISCO
COELHO DA SILVA: “Em dois do dez de dois mil e dezessete, foi aprovado por todos nossos colegas
vereadores através de um requerimento de minha autoria para que pudéssemos trazer à baila esse assunto que é
recorrente necessário para que possamos esclarecer a questão tanto da construção ou reforma do Hospital Lazaro
Reis. Nós tendo em vista a dificuldade de comunicação que nós temos nas emissoras de rádio no município de
Manacapuru, nós fizemos uma chamada e colocamos em carro de som, chamando a população para amanhã a
partir das nove toda a população se fazerem presente para discutir este assunto que é da mas estrema
necessidade, só agora conseguimos pautar com o secretário de saúde. Me deixou chocado o IMTRANS com a
parceria com a Policia Militar e a Secretaria de Meio Ambiente em um ato de pura censura recolheu o veículo
que estava convidando a população de Manacapuru para se fazer presente amanhã no plenário desta Casa e
levou para o parque amento do Detran sobre pena. Eu quero ser bem benevolente quanto a publicação da
secretária, só me resta repudiar em um ato de pura infelicidade. Se nós como legisladores não temos a
oportunidade de convidarmos a população de forma participativa para participar dos importantes gastos públicos
por parte do governo do estado federal do município de Manacapuru. Nós haveremos de comunicar o ministério
público, porque não é propaganda é simplesmente uma chamada pública por parte do poder legislativo municipal
que convida a população de Manacapuru para discutir esse assunto tão relevante que é a questão da saúde
pública no município de Manacapuru. Fica aqui meu repudio ao IMTRANS e a Secretaria do Meio Ambiente
por tentarem não da publicidade e não deixarem a população se fazerem presente para um tema tão relevante.
Nesse final de semana estive no meu querido Castanha no Grêmio juntamente com meus amigos e familiares
confraternizando com aquele povo maravilhoso. Gostaria de parabenizar toda a igreja católica que fizeram uma
festa que faz parte do calendário religioso e pároco no parque do Ingá. Gostaria de fazer mesão se tivesse vivo
meu pai estaria fazendo oitenta e cinco anos de vida, um homem simples e trabalhador que teve uma
participação especial em minha vida e toda a vila do Castanha, onde foi presidente durante trinta e um anos,
quero deixar consignado nos anais desta Casa as parabenizações aos oitenta e cinco anos de nascimento do seu
Osvaldo Coelho Gomes que tanto lutou para que pudéssemos vencer na vida de forma nobre. Amanhã já
convidando para amanhã todos os vereadores se fizesse presente para discutirmos esse assunto relevante que é a
reforma ou a construção do Hospital, muito obrigado”.
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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; (07) João Luiz; (08) Lindynês Leite; (09) Tchuco Benício; (10) Natan Nogueira; (12) Sérgio
Ferreira; (14) Robson Nogueira; (15) Valciléia. Foi APROVADO por unanimidade, em segunda discussão e
votação (globalizada): 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”. Foram
APROVADOS por unanimidade: Moções Nºs 038, 039, 040 e 041/2018, do Vereador TCHUCO BENÍCIO.
Emenda a Projeto de Lei Nº. 010/2018 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, natureza
Modificativa/Aditiva ao Projeto de Lei Municipal Nº 012/2018, que “Altera a Lei Municipal nº 317 de 14 de
maio de 2015 e determina outras providencias”, de autoria da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento
Sustentável, Geodiversidade e Recursos Hídricos. Requerimentos Nºs 644, 645, 646, 647, 669, 670 e 671/2018,
do Vereador TCHUCO BENÍCIO. Requerimento Nº 665/2018, do Vereador ALEX BEZERRA.
Requerimentos Nºs 672, 673, 677, 678, 679 e 680/2018, do Vereador ROBSON NOGUEIRRA. Requerimento
Nº 674/2018, do Vereador FRANCISCO COELHO. Foram ENCAMINHADAS aos destinatários: Indicação
Nº 147/2018, do Vereador FRANCISCO COELHO. Indicação Nº 148/2018, da Vereadora LINDYNÊS
LEITE. Indicação Nº 149/2018, do Vereador JOÃO LUIZ. Segue para SANÇÃO do Executivo Municipal:
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”. Permanece em pauta, devido à ausência do
autor: Indicação Nº 146/2018, do Vereador JÚNIOR DE PAULA. Permanece em pauta, para primeira
discussão e votação (artigo por artigo): 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”, com
emenda. Permanece em pauta, para segunda discussão e votação (globalizada): Projeto de Lei Municipal Nº.
033/2018, autoria do Vereador Tchuco Benício, que “Dispõe no âmbito do município de Manacapuru sobre a
proibição de estabelecimentos comercias, que aceitam pagamento na modalidade cartão de crédito e débito, de
exigirem um valor mínimo de compra para a utilização dessa forma de pagamento e/ou diferenciado do valor
pago em moeda corrente”. Projeto de Lei Municipal em pauta: 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. 017/2018, autoria da Vereadora Lindynês Leite, “Institui
Plantão de atendimento 24 horas para Farmácias e Drogarias no Município de Manacapuru, e dá outras
providências”. Projeto de Lei Municipal Nº. 025/2018, autoria do Vereador Júnior De Paula, que “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”. 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 N° 036/2018, autoria do Vereador Tchuco Benicio, “Obriga os postos de combustíveis
a informar se a gasolina comercializada é formulada ou refinada e informar a origem das mesmas e dá outras
providências”. Projeto de Lei Municipal N° 037/2018, autoria do Vereador Tchuco Benicio, “Proíbe a cobrança
de taxa de religação de energia elétrica e de água no município de Manacapuru, em caso de corte de
fornecimento por falta de pagamento e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº. 045/2018, autoria
do Vereador Júnior De Paula, que “Institui o Prêmio ‘Professor nota 10’, no município de Manacapuru 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 047/2018, do Vereador Robson
Nogueira, “Dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão de frases de incentivo à leitura nas contas de IPTU
Imposto Predial e Territorial Urbano, que especifica e dá outra providencias”. Projeto De Lei Municipal Nº
048/2018, do Vereador Robson Nogueira, “Dispõe sobre a realização de Seminário de Políticas Pública Sobre
Drogas no início do ano letivo nas escolas da Rede Municipal de ensino e dá outra providencias”. Projeto De Lei
Municipal Nº 049/2018, do Vereador Robson Nogueira, “Institui a disciplina extracurricular ‘Oratória’ destinada
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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 051/2018, 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”. 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. 053/2018, do Vereador Natan Nogueira “Dispõe sobre medidas
administrativas e penalidades impostas àqueles que praticam a exploração do trabalho infantil no âmbito do
município de Manacapuru, e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº. 054/2018, do Vereador
Natan Nogueira “Institui normas acerca da alienação de bens imóveis da Administração Pública Direta e Indireta
do Município de Manacapuru, e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº. 055/2018, “Dispõe sobre
as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2019, e dá outras providências”.
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Moção Nºs 033, 034, 035, 038, 039, 040, 041/2018 de autoria do vereador
Tchuco Benício. Apoiado pelos vereadores: João Luiz, Sérgio Ferreira, Tchuco Benício, Francisco Coelho da
Silva e Lindynês Leite. Requerimento Nºs 644, 645, 646, 647, 669, 670 e 671/2018 de autoria do vereador
Tchuco Benício. Natan Nogueira, João Luiz, Francisca Coroca e Francisco Coelho da Silva. Requerimento Nºs
665/2018 de autoria do vereador Alex Bezerra. Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite, Valciléia Maciel e
Francisco Coelho da Silva. Requerimento Nºs 674/2018 de autoria do vereador Francisco Coelho da Silva.
Apoiado pelos vereadores: João Luiz, Sérgio Ferreira, Francisca Coroca, Lindynês Leite, Natan Nogueira,
Robson Nogueira, Alex Bezerra, Valciléia Maciel e Tchuco Benício. Indicação Nº147/2018 de autoria do
vereador Francisco Coelho da Silva. Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite, Sérgio Ferreira, João Luiz,
Tchuco Benício e Francisca Coroca. Indicação Nº148/2018 de autoria do vereador Lindynês Leite. Apoiado
pelos vereadores: Alex Bezerra, Natan Nogueira, João Luiz, Francisca Coroca, Sérgio Ferreira, Robson
Nogueira, Tchuco Benício, Francisco Coelho da Silva e Valciléia Maciel. Indicação Nº149/2018 de autoria do
vereador João Luiz. Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite e Tchuco Benício. O Presidente vereador
Francisco Coelho da Silva: “Amanhã eu não gostaria de nem um vereador ausente é um momento muito
importante, momento que encerro a sessão”. Vereadora Valciléia Maciel: “Eu não vou estar presente eu vou
para o velório da mãe do doutor David”. Vereador Natan Nogueira: “Eu também estou lutando para ver se
consigo mudar a minha agenda senão eu não estarei presente”. Nada mais havendo a tratar, o Presidente,
vereador Francisco Coelho, encerrou a sessão ordinária do dia vinte e um de maio 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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