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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 nove de maio de dois mil e dezoito.

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito (29/05/2018), 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; (04) Sassá Jefferson; (05) Junior de Paula; (07)
João Luiz; (08) Lindynês Leite; (09) Tchuco Benício; (10) Natan Nogueira; (11) Paulo da Silva Teixeira;
(12) Sérgio Ferreira; (13) Pedro Henrique; (14) Robson Nogueira; (15) Valciléia. AUSENTE: (06) Zé
Luís. 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 1, 8-9 (Decreto Legislativo
nº 003/1994). Dando seguimento, o Presidente, vereador Francisco Coelho passou os trabalhos para
leitura dos EXPEDIENTES RECEBIDOS: Ofício nº 1136/2018/GS/SSP; Ofício nº 151/2018COAP/CGIE/DED/CAPES; Ofício nº 1428/2018/GP-DGI. EXPEDIENTES EXPEDIDOS:
Requerimentos Nºs 703 e 704/2018, do Vereador SÉRGIO FERREIRA, solicitando: construção de uma
nova escola em alvenaria para a Vila do Ubim, Estrada Manoel Urbano AM 070, Km 42. Reforma e
ampliação da UBS da Vila do Ubim, Estrada Manoel Urbano AM 070, Km 42. Requerimento Nº
705/2018, da Vereadora LINDYNÊS LEITE, solicitando: abertura de um ramal de 1 Km de extensão para
interligar a Comunidade São Paulo - Lago do Miriti à Estrada do Calado. Requerimento Nº 706/2018, do
Vereador ROBSON NOGUEIRA, solicitando cópia da folha de pagamento dos servidores públicos
efetivos, comissionados e contratados, bem como as autarquias no município de Manacapuru, relativo ao
mês de janeiro de 2017, até o presente momento. Parecer Nº 054/2018 – CLJRF/CMM da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao 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”. Parecer Nº 055/2018 – CLJRF/CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao 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”. Parecer Nº
056/2018 – CLJRF/CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de
Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei Municipal Nº. 057/2018, “Dispõe sobre o direito do consumidor
à informação sobre a inexistência de assistência técnica no município de Manacapuru e dá outras
providências”. Moção Nº 058/2018, do Vereador JOÃO LUIZ, parabenizações ao ilustríssimo senhor
Nailson Silva Ferreira, Secretário Municipal de Produção Rural e Abastecimento, pela realização do
Programa Frutos da Terra, realizado no dia 25 de maio de 2018, em parceria com a Prefeitura Municipal
de Manacapuru e o Governo do Estado. Indicações Nºs 157 e 158/2018, do Vereador JOÃO LUIZ,
sugerindo: reforma da UBS - Vila de Caviana. Contratação de uma lancha para serviços de SOS para as
Comunidades: Rosa de Saron I e II, São Francisco, Canaã, Monte Sião e Betel - localidade do Supiá.
Solicitação de cópias: Vereador Lindynês Leite, vereador João Luiz, vereador Tchuco Benício, vereador
Júnior de Paulo, vereadora Valciléia Maciel, vereador Sérgio Ferreira e vereador Robson Nogueira.
Vereadora Lindynês Leite: “Eu peço de vossa excelência a minha retirada do plenário haja vista que
estarei acompanhando a chegada dos materiais na Comunidade Divino Espírito Santo no quilometro trinta
e oito do programa luz para todos, e eu peço autorização para acompanhar os trabalhos”. O Presidente,
vereador Francisco Coelho: “Vossa excelência está devidamente autorizada. Estive nesse final de
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semana com o seu Rady, também aquela região do Cumã região do Rio Manacapuru, será atendida. E
seria bom vereadora Valciléia também, não só um vereador, mas todos os vereadores aqueles que tem
uma atuação que nós pudéssemos acompanhar também, salvo engano na quinta-feira, na sexta-feira
estarão levando o material todo para o início das obras”. Vereadora Lindynês Leite: “Inclusive a
comunidade sabe que o requerimento é de minha autoria foi aprovado por unanimidade e apoiado por
todos os vereadores. Estarei levando o nome de todos os nobres colegas e o requerimento é de minha
autoria e aprovado por todos os vereadores”. Vereador Júnior de Paula: “Pedir de vossa excelência que a
partir de dez horas vossa excelência possa estar nos liberando que nós estaremos em Manaus, junto a
defensoria pública sobre aquela questão das terras lá da área da reserva. E foi marcado para hoje, nós
tivemos na sexta-feira eu e o vereador Tchuco e ele marcou novamente para hoje. Que vossa excelência
possa designar”. Seguinte, dando continuidade o Presidente, vereador Francisco Coelho, passou os
trabalhos para o PEQUENO EXPEDIENTE: Primeiro orador, vereador NATAN NOGUEIRA:
“Utilizo o pequeno expediente para defesa de uma propositura nossa que se trata de uma propositura
nossa. A moção zero quarenta e dois, endereçado a secretária Eldilene Alves da Silva. Pelo décimo
encontro nacional de gestores municipais de assistente social. Realizado nos dias dez e onze de maio do
corrente. Foi uma atividade que se destacou a nossa secretária, uma vez que ela é a presidente do
CONGEMAS da região norte. Foi um trabalho brilhante, aonde teve a presença de várias autoridades
nacionais que trata-se sobre a questão da assistência e numa luta do fortalecimento da municipalidade da
assistência social. Nós parabenizamos esta ação dos profissionais. A prefeitura de Manacapuru através da
nossa secretária Eldilene tendo um destaque a nível nacional. Fica aqui a nossa moção”. Segundo
orador, vereador SÉRGIO FERREIRA: “O que nos traz a esta tribuna no dia de hoje é defender esses
dois requerimentos que são de grande utilidade e benefício para o nosso povo, especialmente da Vila do
Ubim. O primeiro requerimento trata da construção de uma nova escola na Vila do Ubim. Haja visto que
o nosso prefeito tem sido eficiente no quesito educação. E já é vontade do senhor prefeito construir aquela
escola ali naquela vila que vem dar uma maior qualidade de ensino e aprendizagem para aquelas crianças
daquela comunidade. E o outro requerimento trata-se da UBS também da vila do Ubim, haja vista a que
hoje tem não atende à demanda do nosso povo. Também pedimos a construção de uma nova UBS que
venha atender de forma eficiente os nossos comunitários da vila do Ubim”. 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; (07) João Luiz; (09) Tchuco Benício; (10) Natan
Nogueira; (11) Paulo da Silva Teixeira; (12) Sérgio Ferreira; (13) Pedro Henrique; (14) Robson
Nogueira; (15) Valciléia. Foram ENCAMINHANDOS a comissão de justiça: 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 062/2018, dos
Vereadores NATAN NOGUEIRA e LINDYNÊS LEITE, “Altera a Lei Municipal nº 430 de 02 de abril
de 2018 “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” e determina outras providencias”. Projeto
de Lei Municipal nº 063/2018, do Vereador ROBSON NOGUEIRA, “Dispõe sobre a obrigatoriedade das
academias de musculação a realizarem palestras alertando sobre o uso de anabolizantes no Município de
Manacapuru e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal nº 064/2018, 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”. Projeto de Lei Municipal nº 065/2018,
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”. Projeto de Lei Municipal nº 066/2018, da Vereadora LINDYNÊS LEITE, “Dispõe sobre o uso
de espaços públicos de publicidade para campanhas educativas de combate a atos de violência contra a
mulher”. Projeto de Lei Municipal nº 067/2018, do Vereador NATAN NOGUEIRA, “Dispõe sobre a
substituição de embalagens plásticas convencionais por congêneres biodegradáveis, na forma que
especifica, no âmbito do Município de Manacapuru, e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal
nº 068/2018, do Vereador NATAN NOGUEIRA, “Dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da
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Administração Pública Municipal e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal nº 069/2018, do
Vereador NATAN NOGUEIRA, “Altera a Lei Municipal nº 260 de 16 de fevereiro de 2013 que “Dispõe
sobre a utilização e ocupação da área do campo de futebol do Parque do Ingá, que específica, no
município de Manacapuru e dá outras providências”. Foi APROVADO por unanimidade, em segunda
discussão e votação (globalizada): 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. Foram APROVADOS por unanimidade: Parecer Nº 054/2018 – CLJRF/CMM da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao
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”. Parecer Nº 055/2018 – CLJRF/CMM da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao 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”.
Parecer Nº 056/2018 – CLJRF/CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara
Municipal de Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei Municipal Nº. 057/2018, “Dispõe sobre o direito
do consumidor à informação sobre a inexistência de assistência técnica no município de Manacapuru e dá
outras providências”. Foram APROVADOS por unanimidade: Moções Nºs 042, 043 e 048/2018, do
Vereador NATAN NOGUEIRA. Moções Nºs 052, 053, 054 e 055/2018, do Vereador TCHUCO
BENÍCIO. Moções Nºs 056 e 057/2018, da Vereadora VALCILÉIA MACIEL. Moção Nº 058/2018, do
Vereador JOÃO LUIZ. Moção Nº 059/2018, do Vereador SASSÁ JEFFERSON. Requerimentos Nºs 681
e 682/2018, da Vereadora VALCILÉIA MACIEL. Requerimentos Nºs 691 e 706/2018, do Vereador
ROBSON NOGUEIRA. Requerimentos Nºs 692, 693, 694 e 695/2018, do Vereador TCHUCO
BENÍCIO. Requerimentos Nºs 696 e 697/2018, do Vereador PAULINHO TEIXEIRA. Requerimentos
Nºs 698, 699, 700, 701, 703 e 704/2018, do Vereador SÉRGIO FERREIRA. Requerimento Nº 702/2018,
do Vereador JEFFERSON SASSÁ. Foi APROVADA por dez votos favoráveis (Francisca Coroca;
Sassá Jefferson; Junior de Paula; João Luiz; Tchuco Benício; Natan Nogueira; Paulo da Silva Teixeira;
Sérgio Ferreira; Pedro Henrique; Valciléia) a dois votos contrários (Alex Bezerra e Robson Nogueira):
Moção Nº 060/2018, do Vereador SASSÁ JEFFERSON. Foram ENCAMINHADAS aos destinatários:
Indicações Nºs 150, 159 e 160/2018, do Vereador NATAN NOGUEIRA. Indicações Nºs 157 e 158/2018,
do Vereador JOÃO LUIZ. Permanece em pauta devido ausência da autora: Requerimento Nº 705/2018,
da Vereadora LINDYNÊS LEITE. Permanecem em pauta, para primeira discussão e votação (artigo por
artigo): 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. 057/2018, “Dispõe sobre o direito do consumidor à informação sobre a inexistência de
assistência técnica no município de Manacapuru e dá outras providências”. Segue para SANÇÃO do
Executivo Municipal: 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.
Projeto de Lei Municipal em pauta: 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 Nº. 045/2018, autoria do Vereador Júnior De Paula, que “Institui
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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 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
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”. 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 058/2018, do Vereador Alex Bezerra, “Dispõe sobre o
nivelamento de quaisquer tampões na execução de serviços de pavimentação, recapeamento reconstrução,
tapa buraco ou qualquer serviço de manutenção em vias públicas e passeios, e dá outras providências”.
Projeto de Lei Municipal nº 059/2018, 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”. Projeto de Lei Municipal nº 060/2018, 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”. Projeto de Lei Municipal nº
061/2018, do Vereador Robson Nogueira, “Dispõe sobre a proibição do corte de fornecimento de água
nos imóveis onde residam pessoas portadoras de necessidades especiais ou acamados no Município de
Manacapuru e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal nº 062/2018, dos Vereadores Natan
Nogueira e Lindynês Leite, “Altera a Lei Municipal nº 430 de 02 de abril de 2018 “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” e determina outras providencias”. Projeto de Lei Municipal nº
063/2018, do Vereador Robson Nogueira, “Dispõe sobre a obrigatoriedade das academias de musculação
a realizarem palestras alertando sobre o uso de anabolizantes no Município de Manacapuru e dá outras
providências”. Projeto de Lei Municipal nº 064/2018, 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”. Projeto de Lei Municipal nº 065/2018, 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”. Projeto de Lei
Municipal nº 066/2018, da Vereadora Lindynês Leite, “Dispõe sobre o uso de espaços públicos de
publicidade para campanhas educativas de combate a atos de violência contra a mulher”. Projeto de Lei
Municipal nº 067/2018, do Vereador Natan Nogueira, “Dispõe sobre a substituição de embalagens
plásticas convencionais por congêneres biodegradáveis, na forma que especifica, no âmbito do Município
de Manacapuru, e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal nº 068/2018, do Vereador Natan
Nogueira, “Dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Municipal e dá
outras providências”. Projeto de Lei Municipal nº 069/2018, do Vereador Natan Nogueira, “Altera a Lei
Municipal nº 260 de 16 de fevereiro de 2013 que “Dispõe sobre a utilização e ocupação da área do campo
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de futebol do Parque do Ingá, que específica, no município de Manacapuru e dá outras providências”.
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Moções Nºs 042, 043 e 048/2018 de autoria do vereador Natan Nogueira.
Apoiado pelos vereadores: Tchuco Benício, João Luiz, Paulo Teixeira, Valciléia Maciel, Sergio Ferreira,
Sassá Jefferson, Pedro Henrique, Júnior de Paula e Francisca Coroca. Moções Nºs 052, 053, 054 e
055/2018 de autoria do vereador Tchuco Benício. Apoiado pelos vereadores: Paulo Teixeira, Valciléia
Maciel, Júnior de Paula, Pedro Henrique, Sassá Jefferson, Sérgio Ferreira, João Luiz e Natan Nogueira.
Moções Nºs 059 e 060/2018 de autoria do vereador Sassá Jefferson. Apoiado pelos vereadores: João Luiz,
Júnior de Paula, Paulo Teixeira, Pedro Henrique, Tchuco Benício e Sérgio Ferreira. Moções Nºs 056 e
057/2018 de autoria do vereador Valciléia Maciel. Apoiado pelos vereadores: Pedro Henrique, Sassá
Jefferson, Tchuco Benício, João Luiz, Sérgio Ferreira, Francisca Coroca, Júnior de Paula, Paulo Teixeira,
Alex Bezerra e Robson Nogueira. Moções Nº 058/2018 de autoria do vereador João Luiz. Apoiado pelos
vereadores: Tchuco Benício, Sassá Jefferson, Pedro Henrique, Paulo Teixeira, Valciléia Maciel, Sérgio
Ferreira e Francisca Coroca. Requerimento Nº 681 e 682/2018 de autoria da vereadora Valciléia Maciel.
Apoiado pelos vereadores: Tchuco Benício, Pedro Henrique, Paulo Teixeira, Sassá Jefferson, Francisca
Coroca, João Luiz e Francisco Coelho da Silva. Requerimento Nº 692, 693, 694 e 695/2018 de autoria da
vereadora Tchuco Benicio. Apoiado pelos vereadores: Sérgio Ferreira, Sassá Jefferson, Pedro Henrique,
Valciléia Maciel e Paulo Teixeira. Requerimento Nº 696 e 697/2018 de autoria da vereadora Paulo
Teixeira. Apoiado pelos vereadores: Natan Nogueira, Tchuco Benicio, João Luiz, Sassá Jefferson, Júnior
de Paula, Pedro Henrique, Sérgio Ferreira e Francisca Coroca. Requerimento Nº 698, 699, 700, 701, 703
e 704/2018 de autoria da vereadora Sérgio Ferreira. Apoiado pelos vereadores: Sassá Jefferson, Valciléia
Maciel, Paulo Teixeira, João Luiz, Francisco Coelho da Silva, Pedro Henrique, Francisca Coroca e
Tchuco Benício. Requerimento Nº 702/2018 de autoria da vereadora Sassá Jefferson. Apoiado pelos
vereadores: Paulo Teixeira, Tchuco Benício, Natan Nogueira, Pedro Henrique, Júnior de Paula, Valciléia
Maciel, Sérgio Ferreira, Francisco Coelho da Silva, João Luiz e Francisca Coroca. Indicação Nºs 150, 159
e 160/2018 de autoria do vereador Natan Nogueira. Apoiado pelos vereadores: Tchuco Benício, Sassá
Jefferson, Pedro Henrique, Valciléia Maciel, Paulo Teixeira, Sérgio Ferreira, Francisca Coroca, Francisco
Coelho da Silva, Júnior de Paula e João Luiz. Indicação Nºs 157 e 158/2018 de autoria do vereador João
Luiz. Apoiado pelos vereadores: Sassá Jefferson, Pedro Henrique, Tchuco Benício, Sérgio Ferreira,
Valciléia Maciel, Paulo Teixeira, Francisca Coroca, Francisco Coelho da Silva e Natan Nogueira.
Vereador Tchuco Benício: “Recebi um telefonema agora devido um surto de sarampo que está dando no
município cerca de vinte caso já forma constatados. A secretaria de saúde já se antecipou e estão fazendo
a vacina dos nossos munícipes lá na policlínica”. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, vereador
Francisco Coelho, encerrou a sessão ordinária do dia vinte e nove 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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