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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 vinte e um de agosto de dois mil e dezoito.
Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (21/08/2018), precisamente às oito
horas e trinta minutos, reuniu-se em Sessão Ordinária a Câmara Municipal de Manacapuru, no plenário
Cristóvão Nunes Mendes, Palácio Edmilton Maddy, em sua sede própria, na Av. Eduardo Ribeiro, nº
1161 – centro, Manacapuru, Estado do Amazonas, presidida pelo vereador Francisco Coelho,
secretariado pelo vereador Natan Nogueira. E, não havendo mais vereadores em plenário, o Presidente,
vereador Francisco Coelho da Silva, declarou que não havia quórum regimental para abertura da Sessão,
e prorrogou o início da sessão por quinze minutos, conforme Regimento Interno. Ato seguinte,
precisamente às oito horas e quarenta e cinco minutos, o Presidente, vereador Francisco Coelho da
Silva, solicitou ao vereador Natan Nogueira para fazer nova verificação de presença dos Edis.
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; (12) Sérgio Ferreira; (13) Pedro Henrique; (14) Robson Nogueira; (15)
Valciléia. Vereadores AUSENTES: (08) Lindynês Leite; (09) Tchuco Benício. 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). O Presidente, vereador Francisco
Coelho da Silva: “Gostaria que a secretaria justifique a ausência dos vereadores ontem, eles foram
acompanhar a chegada das maquinas da camada asfáltica do município de Manacapuru, por isso causou a
ausência dos vereadores”. Vereador Robson Nogueira: “Solicito copias das atas e dos áudios
correspondente. Aproveitando a oportunidade nós temos cerca de dez a onze vetos nas mãos do jurídico
da Casa e o tempo já se exauriu e nós estamos pedindo que vossa excelência tome providências que ele
devolva que possamos votar no tempo oportuno”. 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 as Atas das Sessões Ordinária dos dias 14 e
15/08/2018, aprovadas por unanimidade, sem alteração. Dando seguimento, o Presidente, vereador
Francisco Coelho passou os trabalhos para leitura dos EXPEDIENTES RECEBIDOS: Oficio nº
0852/2018/GIGOV/MN; Ofício nº 637/2018/DPH/SNH-MCIDADES. Oficio Circular nº 88 – ACEM.
Oficio nº 028/2018-Coordenação de Saúde Mental. EXPEDIENTES EXPEDIDOS: Requerimentos nºs
980, 981, 982 e 983/2018, autoria do Vereador JOÃO LUIZ, solicitando: recapeamento na Rua Marcílio
Dias, trecho entre as Avenidas Padre Rafael e Ribeiro Júnior - Centro. Recapeamento na Av. Eduardo
Ribeiro, trecho localizado próximo ao TRE - Centro. Recapeamento na Rua Benjamim Roberto, próximo
a Casa de Show Porto Seguro - São José. Capinação e limpeza na Rua Raimundo Pacheco Teles - São
José. Requerimentos nºs 984, 985 e 986/2018, autoria do Vereador SASSÁ JEFFERSON, solicitando:
reforma e manutenção nas caixas d'água de todos os bairros de Manacapuru. Construção de bueiro na Rua
Zoraida Alexandre - Novo Manacá. Recapeamento na Rua Eunice Ventura - Liberdade. Requerimento nº
987/2018, autoria do Vereador NATAN NOGUEIRA, solicitando informações sobre a campanha de
vacinação contra o sarampo no município de Manacapuru. Requerimento nº 989/2018, autoria do
Vereador JÚNIOR DE PAULA, solicitando iluminação pública na Vila do Jacaré. Parecer Nº 109/2018 –
CLJRF/CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final 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”.
Indicação nº 236/2018, autoria do Vereador NATAN NOGUEIRA, sugerindo que o prédio localizado no
Conjunto Habitacional David Ataliba, onde deveria funcionar uma UBS, possa receber as devidas
adequações de engenharia e arquitetura, atendendo as normas preconizadas pelo Ministério da Saúde para
constituição de UBS, afim ser autorizado seu funcionamento e que seja habilitado junto ao Ministério da
Saúde uma equipe da saúde da família com o propósito de atuar no atendimento da família que residem
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no mencionado território. Indicações nºs 237 e 238/2018, autoria do Vereador FRANCISCO COELHO,
sugerindo: implantação de duas UTI's no Hospital Regional Lázaro Reis. Recondução ou implantação de
novos postes para a Estrada localizada ao lado do Conjunto Ataliba Davi Antônio, que dá acesso ao Hotel
Sesc Manacapuru. Indicações nºs 239, 240, 241, 242, 243 e 244/2018, autoria do Vereador ALEX
BEZERRA, sugerindo: um transporte fluvial (ambulancha) dotadas de equipamentos necessários, com
motor potente para atender a Vila do Repartimento do Tuiué. Aquisição de equipamentos de hemodiálise
para o Hospital Regional Lázaro Reis. Contratação de um médico ortopedista para atender a demanda no
Hospital Lázaro Reis. Revitalização da Praça localizada na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro - Jaiteua de Cima. Terraplanagem na Estrada da Extramar, nas proximidades da sede da
Associação dos moradores da Comunidade Vale do Amanhecer no bairro Novo Manacá. Solicitaram
cópias os vereadores: Alex Bezerra, João Luiz, Natan Nogueira, Sérgio Ferreira. Vereador Júnior de
Paula: “Quero comunicar a vossa excelência que terei que me retirar do plenário”. 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; (04) Sassá
Jefferson; (06) Zé Luís; (07) João Luiz; (10) Natan Nogueira; (11) Paulo da Silva Teixeira; (12) Sérgio
Ferreira; (13) Pedro Henrique; (14) Robson Nogueira; (15) Valciléia. Foram APROVADOS por
unanimidade, para segunda discussão e votação (artigo por artigo): Projeto de Lei Municipal nº 083/2018,
Executivo Municipal da ‘Altera a Lei Municipal n. 345 de 02 de dezembro de 2015 que “Instituiu o
Conselho Municipal de Cultura e dá outras providencias”’. Projeto de Lei Municipal Nº 093/2018, autoria
do Vereador Natan Nogueira, “Altera a Lei Municipal nº 473/2018 que ‘Institui normas acerca da
alienação de bens imóveis da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Manacapuru’”.
Foram APROVADOS por unanimidade: Moção nº 119/2018, autoria do Vereador ALEX BEZERRA.
Parecer Nº 109/2018 – CLJRF/CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara
Municipal de Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei Municipal Nº 099/2018, autoria do Vereador
Tchuco Benício. Requerimento nº 961/2018, autoria do Vereador PAULINHO TEIXEIRA. Requerimento
nº 970/2018, autoria do Vereador ALEX BEZERRA. Requerimentos nºs 980, 981, 982 e 983/2018,
autoria do Vereador JOÃO LUIZ. Requerimentos nºs 984, 985 e 986/2018, autoria do Vereador SASSÁ
JEFFERSON. Requerimento nº 987/2018, autoria do Vereador NATAN NOGUEIRA. Foram
ENCAMINHADAS aos destinatários: Indicações nºs 233, 234, 235, 239, 240, 241, 242, 243 e 244/2018,
autoria do Vereador ALEX BEZERRA. Indicação nº 236/2018, autoria do Vereador NATAN
NOGUEIRA. Permanecem em pauta, devido ausência do autor: Moção nº 120/2018, autoria do
Vereador FRANCISCO COELHO. Requerimentos nºs 962 e 988/2018, autoria da Vereadora LINDYNÊS
LEITE. Requerimentos nºs 963, 964, 965, 966, 967, 968 e 969/2018, autoria do Vereador TCHUCO
BENÍCIO. Requerimentos nºs 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979 e 989/2018, autoria do
Vereador JÚNIOR DE PAULA. Indicações nºs 237 e 238/2018, autoria do Vereador FRANCISCO
COELHO. Seguem para SANÇÃO do Executivo Municipal: Projeto de Lei Municipal nº 083/2018,
Executivo Municipal da ‘Altera a Lei Municipal n. 345 de 02 de dezembro de 2015 que “Instituiu o
Conselho Municipal de Cultura e dá outras providencias”’. Projeto de Lei Municipal Nº 093/2018, autoria
do Vereador Natan Nogueira, “Altera a Lei Municipal nº 473/2018 que ‘Institui normas acerca da
alienação de bens imóveis da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Manacapuru’”.
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.
Projeto de Lei Municipal em pauta: Projeto de Lei Municipal Nº. 027/2018, autoria do Vereador Júnior
De Paula, que “Dispõe sobre a comunicação prévia da interrupção ou suspensão do serviço de
fornecimento de água e energia elétrica, e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº.
046/2018, autoria do Vereador Júnior De Paula, que “Institui no Município de Manacapuru o uso
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual-EPI, por parte dos coletores de lixo (garis), e dá
outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº 049/2018, do Vereador Robson Nogueira, “Institui a
disciplina extracurricular ‘Oratória’ destinada ao Ensino Fundamental, no município de Manacapuru e dá
outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº 050/2018, do Vereador Robson Nogueira, “Dispõe
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sobre a isenção do pagamento da taxa de inscrição em corridas do Município de Manacapuru aos
doadores voluntários de sangue e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº 052/2018, do
Vereador Zé Luís, “Institui a Lei ‘Infância sem Pornografia’ e dispõe sobre o respeito dos serviços
públicos municipais à dignidade especial de crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento e em
condição de especial fragilidade psicológica”. Projeto de Lei Municipal Nº. 056/2018, do Executivo
Municipal “Abre crédito suplementar especial no orçamento vigente do Município de Manacapuru e dá
outras providências”. Projeto de Lei Municipal nº 076/2018, do Vereador Alex Bezerra, “Estabelece
diretrizes básicas para as ações de enfrentamento de intolerância religiosa e a implementação de cultura
de paz no município de Manacapuru, e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal nº 080/2018, do
Vereador Alex Bezerra, que ‘Disciplina o exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges
e companheiros de agentes políticos e servidores investidos em cargos de direção, no âmbito dos Poderes
Executivo e Legislativo do Munícipio de Manacapuru e dá outras providências’. Projeto de Lei Municipal
nº 081/2018, do Vereador Paulinho Teixeira, que Dispõe sobre a instalação de fraldários para uso de
pessoas com necessidades especiais e idosas, no Município de Manacapuru, e dá outras providências’.
Projeto de Lei Municipal nº 082/2018, do Vereador Alex Bezerra, que “Dispõe sobre a doação de fraldas
geriátricas para pessoas deficientes, acamados e idosos, e dá outras providências”. Projeto de Lei
Municipal nº 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”. 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
Rua Alcântara Figueira no bairro de São José”. Projeto de Lei Municipal Nº 090/2018, autoria do
Vereador Sassá Jefferson, “Denomina de Tereza Félix Carvalho, a atual Quadra de esporte localizada na
Rua 31 de Março no bairro de São Francisco”. Projeto de Lei Municipal Nº 091/2018, autoria do
Vereador Júnior De Paula, “Dispõe sobre a obrigatoriedade da aquisição de equipamentos específicos e
da realização das alterações necessárias nas instalações em hospitais, unidades médicas emergenciais e
laboratórios particulares, visando ao atendimento à pessoa obesa do município de Manacapuru e dá outras
providências”. Projeto de Lei Municipal Nº 094/2018, autoria do Vereador Paulo Teixeira, “Institui a
realização de teste de Acuidade Visual nas Escolas e Creche, no Município de Manacapuru, e dá outras
providências”. Projeto de Lei Municipal Nº 095/2018, autoria do Vereador Natan Nogueira, “Denomina
de Prof.ª Maria Izete Martins, a Escola Municipal de Ensino Fundamental – EMEF localizada na Avenida
Pedro Moura no bairro Terra Preta”. Projeto de Lei Municipal Nº 096/2018, autoria do Vereador
Francisco Coelho, “Denomina de Avenida José Tadros, a via de acesso ao Hotel SESC Manacapuru,
conhecido por “Ramal Monte Cristo”, e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº 097/2018,
autoria do Vereador Júnior De Paula, “dispõe, sobre a doação de aparelhos auditivos, pelo poder público
municipal, aos alunos regularmente matriculados no ensino fundamental da rede pública Municipal de
Manacapuru e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal nº 098/2018, autoria do Vereador
Tchuco Benício que “Dispõe sobre a proibição das práticas de mendicâncias e de atividades de
malabarismos com facas e fogo nos cruzamentos e semáforos das vias urbanas no âmbito do Município
de Manacapuru, e dá outras providencias”. Projeto de Lei Municipal Nº 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
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municipais, na forma que menciona e dá outras providências”. Veto Total do Executivo Municipal:
Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº 025/2018 = autoria do Vereador Júnior De Paula,
“Dispõe sobre a inclusão de conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes na grade
curricular do ensino fundamental das escolas municipais do município de Manacapuru, e dá outras
providências”. Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº 036/2018 = autoria do Vereador
Tchuco Benício, “Obriga os postos de combustíveis a informar se a gasolina comercializada é formulada
ou refinada e informar a origem das mesmas”. Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº
051/2018 = autoria do Vereador Robson Nogueira, “Dispõe sobre a obrigatoriedade de os órgãos públicos
Municipais, afixarem na face interna das portas de suas salas, relação do material permanente localizado
nas mesmas, e dá outras providências”. Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº
053/2018 = autoria 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.”. Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº 059/2018 = autoria do
Vereador Tchuco Benício, “Dispõe sobre a proibição da cobrança, pelas instituições educacionais, de
taxas de emissão e registro de diplomas e outros documentos comprobatórios acadêmicos e escolares no
âmbito do município de Manacapuru e dá outras providências”. Veto Total do Executivo Municipal ao
Projeto de Lei nº 060/2018 = autoria do Vereador Tchuco Benício, “Obriga os estabelecimentos públicos
e privados localizados no município a inserir nas placas de atendimento prioritário, o símbolo mundial do
autismo e dá outras providências”. Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº
064/2018 = autoria do Vereador Robson Nogueira, “Dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de mídias
audiovisuais sobre prevenção às drogas, álcool e seus malefícios nas aberturas de shows, eventos
artísticos, culturais e educacionais no âmbito do Município de Manacapuru, e dá outras providências”.
Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº 065/2018 = autoria do Vereador Tchuco Benício,
“Dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de placa ou cartaz nos cartórios de Registro Civil,
informando sobre a gratuidade do registro de nascimento e pelo assentamento de óbito”. Veto Total do
Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº 072/2018 = autoria do Vereador Tchuco Benício, “Dispõe sobre
a utilização de lacre inviolável nas embalagens de alimentos entregues em domicílio em Manacapuru e dá
outras providências”. Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº 075/2018 = autoria do
Vereador Robson Nogueira, “Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de placa ou cartaz informando
sobre os direitos da pessoa portadora de câncer nos estabelecimentos de atendimento à saúde no
Município de Manacapuru e dá outras providencias”. Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de
Lei nº 077/2018 = autoria do Vereador Tchuco Benício, “Dispõe sobre a afixação de cartaz com
informações sobre as consequências do uso de anabolizantes, e dá outras providências”. DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO: Moção Nº 119/2019, autoria do vereador Alex Bezerra. Apoiado pelos vereadores: Natan
Nogueira, João Luiz e Sérgio Ferreira. Requerimento Nº 961/2018, autoria do vereador Paulinho Teixeira.
Apoiado pelos vereadores: Pedro Henrique, João Luiz, Sassá Jefferson e Francisca Coroca. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente, vereador Francisco Coelho, encerrou a sessão ordinária do dia vinte e
um de agosto do ano em curso. E, para que conste, foi lavrada a presente Ata, que depois de aprovada,
foi assinada nos termos do Art. 36, V do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manacapuru,
pela(o) secretária(o) da Mesa Diretora e pelo senhor Presidente.
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