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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 oito de
fevereiro de dois mil e dezoito.

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito (28/02/2018), 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: (02) Francisca Coroca; (03) Francisco Coelho da Silva; (04) Sassá Jefferson; (05)
Junior de Paula; (07) João Luiz; (08) Lindynês Leite; (09) Tchuco Benício; (10) Natan Nogueira;
(12) Sérgio Ferreira; (13) Pedro Henrique; (14) Robson Nogueira; (15) Valciléia. AUSENTES:
(01) Alex Bezerra; (06) Zé Luís; (11) Paulo da Silva Teixeira. 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, Provérbios 3, 21-24 (Decreto Legislativo nº
003/1994). Dando seguimento, o Presidente, vereador Francisco Coelho passou os trabalhos
para leitura dos EXPEDIENTES RECEBIDOS: Ofício IBGE/AM nº 002-2018.
EXPEDIENTES EXPEDIDOS: Projeto de Lei Municipal Nº 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”. Requerimentos
Nºs 224 e 225/2018, do Vereador JÚNIOR DE PAULA, solicitando: Instalação de rede de
distribuição de água para a Vila do Campinas. Serviços de drenagem e terraplanagem para o ramal
de Vila do Campinas do Norte, que faz ligação ao município de Caapiranga. Requerimentos Nºs
226, 227, 228 e 229/2018, do Vereador TCHUCO BENÍCIO, solicitando: Serviços de capina e
limpeza em todas as ruas da Vila de Bela Vista. Iluminação pública na Travessa Policarpo de
Souza - Centro. Construção de meio fio na Rua Macacaúba - São José. Tapa buraco na Estrada da
Extramar - Novo Manacá. Requerimento Nº 231/2018, do Vereador SÉRGIO FERREIRA,
solicitando Reforma, instalação de energia, equipamentos básicos e medicamentos para a Casa de
Saúde da Vila Soares - Costa do Marrecão. Parecer Nº 002/2018 – CDDC/CMM da Comissão de
Defesa dos Direitos do Consumidor da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao 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”. Indicações Nºs 045, 046, 047, 048,
049, 050 e 051/2018, autoria do Vereador ALEX BEZERRA, sugerindo: construção de uma
escola padrão do Estado, com quadra coberta onde possa funcionar o ensino infantil, fundamental
e médio na Vila do Ena. Reforma da Escola Municipal São Francisco, no Paraná do Paratarizinho.
Criação de Distritos Agrícolas Educacionais para menores infratores no âmbito de Manacapuru.
Construção de uma escola padrão do Estado, com quadra coberta onde possa funcionar o ensino
infantil, fundamental e médio - Novo Manacá. Devidas providências, com objetivo de a prefeitura
comprar a todos os Agentes de Saúde do Pacs que prestam serviços nas residências dos bairros da
cidade e zona rural do município de Manacapuru-AM, os seguintes equipamentos: 01 (um)
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esfigmomanômetro aparelho de aferir (P.A), 01 (um) glicosímetros digitais medidor de taxa de
diabete e 01 (um) termômetro para verificar temperatura, solicito ainda que cópia desta seja
encaminhada ao Ministro da Saúde – Ricardo Barros, para o devido conhecimento. Um transporte
fluvial (ambulancha) dotadas de equipamentos necessários, com motor potente para a
Comunidade do Rosarinho - Rio Manacapuru. Reforma da Estação Rodoviária no município de
Manacapuru. Indicação Nº 052/2018, autoria do Vereador JOÃO LUIZ, sugerindo Implantação de
um Posto de Atendimento da Superintendência Regional da CONAB no município de
Manacapuru. Solicitação de cópias: Vereador Natan Nogueira, Valciléia Maciel, Tchuco Benício,
João Luiz, Lindynês Leite e Francisco Coelho da Silva. Seguinte, dando continuidade o
Presidente, vereador Francisco Coelho, passou os trabalhos para o PEQUENO EXPEDIENTE:
Primeiro orador, vereador SÉRGIO FERREIRA: “Hoje nós trazemos para a apreciação dos
nobres pares. O nosso requerimento, se refere lá da Vila Soares, onde nós fizemos uma reunião e
os comunitários nos solicitaram que fosse reforma o posto e também equipado, não tem energia
no posto e também medicamentos para suprir a necessidade daquela comunidade. Tendo a certeza
que será apreciado pelo nobre prefeito e também pelo secretário Adanor Porto. Com certeza
aprovado por esta Casa, o nosso requerimento será atendido”. Em seguida, o Presidente, vereador
Francisco Coelho, passou aos trabalhos da ORDEM DO DIA e havendo quórum regimental,
PRESENTES, os Vereadores: (02) Francisca Coroca; (03) Francisco Coelho da Silva; (04)
Sassá Jefferson; (05) Junior de Paula; (07) João Luiz; (08) Lindynês Leite; (09) Tchuco Benício;
(10) Natan Nogueira; (12) Sérgio Ferreira; (13) Pedro Henrique; (14) Robson Nogueira; (15)
Valciléia. Foi ENCAMINHADO as comissões de Justiça e Serviço Público: Projeto de Lei
Municipal Nº 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”. Foi APROVADO por unanimidade, em única discussão e votação
(globalizada): Projeto de Resolução Legislativa Nº 001/2018, autoria da Mesa Diretora, “Institui o
Regimento Interno que regerá o funcionamento do Órgão Central do Sistema de Controle Interno
do Poder Legislativo de Manacapuru e dá outras providências”. Foi APROVADO por
unanimidade, em primeira discussão e votação (artigo por artigo): Projeto de Lei Municipal nº
002/2018, do Executivo Municipal, que “altera a lei municipal nº 372, de 18 de outubro de 2016,
que ‘Dispõe sobre a Organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor – SMDC –
institui a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, o Conselho
Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – CONDECON, e institui o Fundo Municipal de
Proteção e Defesa do Consumidor – FMDC’. Foram APROVADOS por unanimidade: Parecer Nº
002/2018 – CDDC/CMM da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Câmara
Municipal de Manacapuru, favorável ao 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”. Requerimento Nº 211, 212/2018, do Vereador PEDRO HENRIQUE.
Requerimentos Nºs 224 e 225/2018, do Vereador JÚNIOR DE PAULA. Requerimentos Nºs 226,
227, 228 e 229/2018, do Vereador TCHUCO BENÍCIO. Requerimento Nº 231/2018, do Vereador
SÉRGIO FERREIRA. Serão ENCAMINHADAS aos destinatários: Indicação Nº 052/2018,
autoria do Vereador JOÃO LUIZ. Foi RETIRADO de pauta, devido ausência do autor:
Indicações Nºs 045, 046, 047, 048, 049, 050 e 051/2018, autoria do Vereador ALEX BEZERRA.
Requerimentos Nºs 195 e 196/2018, do Vereador PAULINHO TEIXEIRA. Permanecem em
pauta Projeto de Lei Municipal: 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
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e adolescentes e, dá outras providências.’ Projeto de Lei Municipal nº 002/2018, do Executivo
Municipal, que “altera a lei municipal nº 372, de 18 de outubro de 2016, que ‘Dispõe sobre a
Organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor – SMDC – institui a Coordenadoria
Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, o Conselho Municipal de Proteção e
Defesa do Consumidor – CONDECON, e institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do
Consumidor – FMDC, e dá outras providências’”. 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.
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”. 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”. 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 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”. Projeto de Lei Municipal Nº 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”. Permanecem em
pauta para Promulgação: Projeto de Resolução Legislativa Nº 001/2018, autoria da Mesa
Diretora, “Institui o Regimento Interno que regerá o funcionamento do Órgão Central do Sistema
de Controle Interno do Poder Legislativo de Manacapuru e dá outras providências”. Permanecem
em pauta: Emenda a projeto de lei nº. 001/2018, autoria do Vereador Alex Souza Bezerra,
natureza Modificativa ao Projeto de Lei Municipal Nº. 001/2018, que “Determina a fixação de
placas de advertência sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes e, dá outras
providências”. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Projeto de Lei Municipal nº 002/2018.
Justificativa de voto: vereador Natan Nogueira: “Justificando o voto do conselho do PROCON e
do fundo também que é um instrumento importante para a população possa está cobrando cada
vez mais os seus direitos. Também já justificando o voto do controle interno desta Casa, mais um
avanço nas políticas do controle e que esta Casa está criando esse mecanismo para que a
transparência possa cada vez mais está sendo divulgado as questões dos gastos com a coisa
pública, parabéns! E dizer que mais uma vez esta Casa tem demonstrado grandeza, no sentido de
que traz para as discussões estes dois mecanismos importantes”. Vereador Júnior de Paula:
“Também aproveitar a oportunidade para parabenizar a mesa pela autoria do projeto de lei e a
gente sabe que essa Casa avançou na situação do portal da transparência, sendo um primeiro
órgão público do município fornecer para a população as informações necessária através do portal
da transparência e agora na criação do controle interno. Parabenizar a mesa pela propositura”.
Requerimento Nº 211 e 212/2018 de autoria do vereador Pedro Henrique. Apoiado pelos
vereadores: Sassá Jefferson, Júnior de Paula, Tchuco Benício, Valciléia Maciel, Sérgio Ferreira,
Francisca Coroca, João Luiz e Francisco Coelho da Silva. Requerimento Nºs 224 e 225/2018 de
autoria do vereador Júnior de Paula. Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite, Sassá Jefferson,
Pedro Henrique, Tchuco Benício, Valciléia Maciel, João Luiz, Francisca Coroca e Francisco
Coelho da Silva. Requerimento Nºs 226, 227, 228 e 229/2018 de autoria do vereador Tchuco
Benício. Apoiado pelos vereadores: Sassá Jefferson, Júnior de Paula, Pedro Henrique, João Luiz,
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Lindynês Leite e Valciléia Maciel. Requerimento Nºs 231/2018 de autoria do vereador Sérgio
Ferreira. Apoiado pelos vereadores: Sassá Jefferson, Pedro Henrique, Tchuco Benício, Valciléia
Maciel, Júnior de Paula, Francisca Coroca, João Luiz, Lindynês Leite e Francisco Coelho da
Silva. Indicação Nº 052/2018 de autoria do vereador João Luiz. Apoiado pelos vereadores:
Francisco Coelho da Silva, Júnior de Paula, Pedro Henrique, Natan Nogueira, Lindynês Leite e
Francisca Coroca. Pela ordem: Vereador Júnior de Paula: “Presidente antes de terminar a sessão,
sobre a situação do projeto eu acho que todos os vereadores receberam, vindo do executivo no que
diz respeito a educação. Pedir de vossa excelência tendo em vista inúmeros comentários que já
devem ter chegado até ao senhor que nós possamos estar convocando novamente o sindicato. Para
o sindicato estar acompanhando essas mudanças”. Vereador Robson Nogueira: “Da mesma forma
que o vereador Júnior de Paula comenta eu concordo, e ainda endosso para que possamos solicitar
do executivo, já que ele está revendo essa questão do plano de cargos e salários para que ele envie
o plano de cargas e carreira dos gari, pessoal da limpeza pública que não veio. Debatemos isso o
ano passado, eu solicitei através de indicação, mas até hoje não obtivemos resposta”. Vereador
Sérgio Ferreira: “Eu concordo com a presença do sindicato nesta Casa haja vista que estão
colocando na nossa conta novamente a questão do plano de cargos e carreira dos professores, nada
mais do que justo o sindicato dos professores estar presente aqui para gente poder votar
adequadamente”. O Presidente, vereador Francisco Coelho: “A mesa embora previamente já
tivesse conversado com a nossa secretaria Sandra, mas a mesa acata novamente, haveremos de
fazer um oficio reiterando não só a indicação do vereador Robson Nogueira pedindo que seja
encaminhado a este poder o plano de cargo e carreira dos servidores da limpeza pública. E de
igual modo haveremos de fazer um oficio convidando os professores representado pelos seu
sindicato. Para que na segunda-feira, logo após a reunião nós possamos fazer uma reunião com os
profissionais da educação internamente na sala da presidência”. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente, vereador Francisco Coelho, encerrou a sessão ordinária do dia vinte e oito de
fevereiro 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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