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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
três de abril de dois mil e dezoito.

Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (03/04/2018), 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; (09) Tchuco Benício;
(10) Natan Nogueira; (11) Paulo da Silva Teixeira; (12) Sérgio Ferreira; (13) Pedro Henrique; (14) Robson
Nogueira; (15) Valciléia. 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 Romanos 2, 1-3 (Decreto Legislativo
nº 003/1994). Dando seguimento, o Presidente, vereador Francisco Coelho passou os trabalhos para leitura dos
EXPEDIENTES RECEBIDOS: Ofício nº 276/ALEAM/CGRHMGES/GT do Manejo de Jacaré.
EXPEDIENTES EXPEDIDOS: 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. 026/2018, autoria do Vereador JÚNIOR DE PAULA, que “Dispõe
sobre a obrigatoriedade de disponibilizar cadeiras de rodas na rodoviária de Manacapuru, portos fluviais,
estádios de futebol, hotéis, casas de espetáculos, casas noturnas, clubes, academias, escolas públicas e privadas,
universidades públicas e privadas e outros estabelecimentos que circulem mais de cem pessoas por dia, no
âmbito 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 Nº.
028/2018, autoria da Vereadora FRANCISCA COROCA, que “Dispõe sobre a remoção de veículos
abandonados em vias públicas do município de Manacapuru e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal
Nº. 029/2018, autoria do Vereador PAULINHO TEIXEIRA, que “Denomina de Orla do Miriti Jair Lelis Alves,
o Complexo Turístico localizado na rua Tancredo Neves no bairro da Liberdade”. Requerimentos Nºs 386 e
387/2018, autoria do Vereador PEDRO HENRIQUE, solicitando: serviços de limpeza, capina, tapa buraco, meio
fio e iluminação pública em toda a extensão da Rua Alvarães - Figueirinha. Reforma da Escola Municipal Monte
Sião, localizada no Supiá. Requerimentos Nºs 388 e 398/2018, autoria do Vereador PAULINHO TEIXEIRA,
solicitando: iluminação pública e tapa buraco na Rua Tenente Zane dos Reis - Terra Preta. Tapa buraco e
limpeza na Rua Manoel Gonçalves Bastos - Terra Preta. Requerimentos Nºs 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395,
396 e 397/2018, autoria do Vereador TCHUCO BENÍCIO, solicitando: tapa buraco na Rua Raimunda Ruiz (rua
C) - Liberdade. Reforma do Posto de Saúde na Comunidade do Laranjal. Pavimentação asfáltica no ramal do
Vai Quem Quer. Serviço de Capina na Travessa João Lelis - Biribiri. Retirada de entulhos da Avenida Barão do
Rio Branco - Centro. Serviço de capina na Rua Beatriz Xavier - Biribiri. Pavimentação asfáltica no ramal do
Santana. Iluminação Pública na Rua Manoel Barroso (rua B) - Liberdade. Construção de um quebra-molas na
Rua Dr. Francisco - Vale Verde. Requerimentos Nºs 399, 400, 401, 402 e 403/2018, autoria do Vereador
NATAN NOGUEIRA, solicitando: Câmara Itinerante na Comunidade do Manairão. Equipe de limpeza pública
e retirada de entulhos na Rua Ezanor Athaide - São José. Câmara Itinerante na Vila de Bela Vista. Câmara
Itinerante na Comunidade Monte Sião. Câmara Itinerante na Comunidade do Arapapá. Requerimentos Nºs 404,
405 e 406/2018, autoria do Vereador SASSÁ JEFFERSON, solicitando: construção de uma UBS na Vila do
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Ena. Reparo e manutenção nos aparelhos de ar-condicionado, bebedouro e na parte elétrica da EMEF São João
do Ena - Vila do Ena. Pavimentação, construção de bueiro, calçamento e meio fio na Rua Ezanor Athaide - São
José. Requerimentos Nºs 338, 341 e 342/2018, autoria do Vereador ALEX BEZERRA, solicitando: policiamento
ostensivo na Praça da COHABAM nos fins de semana à noite - Centro. Fiscalização objetivando o cumprimento
da Lei Municipal nº 241/13, que proíbe o uso de cerol ou qualquer outro tipo de material cortante nas linhas de
pipas, papagaios, pandorgas e de semelhantes artefatos lúdicos, para recreação com finalidade publicitária, em
áreas públicas e comuns. Informações acerca da destinação da taxa de embarque pelo uso da estrutura do
Terminal Rodoviário do município de Manacapuru, de acordo com a Lei 417/2017, sancionada pelo Poder
Executivo em 22/12/2017. Requerimento Nº 407/2018, autoria do Vereador SÉRGIO FERREIRA, solicitando
implante de esgotos ou canaletas para o bairro Lago Azul. Requerimento Nº 408/2018, autoria do Vereador
ROBSON NOGUEIRA, solicitando continuação das obras de duplicação da Rodovia AM-070, inclusive uma
frente de obras no sentido Manacapuru Manaus, gerando emprego, arrecadação para o município, como também
a construção de um calçadão para pedestre com 02 metros de largura e uma pista para ciclista que vai da Bola da
cidade até o Miriti. Requerimento Nº 409/2018, autoria do Vereador JOSÉ LUÍS, solicitando serviço de limpeza
e capinação, recapeamento asfáltico e iluminação pública para a Vila de Bela Vista. Requerimento Nº 410/2018,
autoria do Vereador JOÃO LUIZ, solicitando seção de votação com urnas eletrônicas para a Comunidade Cristo
Ressuscitado localizado no Canabuoca III. Requerimentos Nºs 411 e 412/2018, autoria da Vereadora
LINDYNÊS LEITE, solicitando: cópia do documento que comprove o repasse do valor da taxa cobrada aos
universitários através da Associação, a empresa receptadora. Cópia do contrato de licitação do transporte
universitário e explicações sobre qual forma está sendo empregado o valor da taxa cobrada aos universitários no
valor de R$ 40,00 e quantitativo de alunos cobrados e isentos. Parecer Nº 019/2018 – CLJRF/CMM da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Manacapuru, pela ilegalidade e
inconstitucionalidade do Projeto de Lei Municipal nº 018/2018, autoria do Vereador Júnior De Paula, “Dispõe
sobre a concessão de redução na carga horária de trabalho para servidores públicos municipais que possuem
filhos com deficiência e dá outras providências”. Moção Nº 018/2018, autoria do Vereador SÉRGIO
FERREIRA, votos de pesar aos familiares da senhora Raimunda Marta Carmo De Vasconcelos, em razão de seu
falecimento ocorrido no dia 31.03.2018. Moção Nº 019/2018, autoria do Vereador JÚNIOR DE PAULA, votos
de pesar aos familiares do senhor Ari Moreno Da Cruz, em razão de seu falecimento ocorrido no dia 28.03.2018.
Indicações Nºs 104 e 105/2018, autoria do Vereador ALEX BEZERRA, sugerindo reforma e restauração na
Praça da Bandeira na Av. Boulevard Pedro Rattes - Centro. Reforma e restauração na Praça da COHABAM na
Av. Boulevard Pedro Rattes - Centro. Solicitaram cópias os vereadores: Lindynês Leite, Tchuco Benicio, Alex
Bezerra, Pedro Henrique e Valciléia Maciel. Vereador Natan Nogueira: “Com relação ao convite da comissão de
diversidade da ALEAM, eu manifesto interesse em participar e gostaria que a mesa pudesse me designar para
que representar a Câmara neste evento na quinta-feira”. Seguinte, dando continuidade o Presidente, vereador
Francisco Coelho, passou os trabalhos para o PEQUENO EXPEDIENTE: Primeiro orador, vereador
NATAN NOGUEIRA: “Por solicitação da comunidade estamos entrando com o requerimento solicitando a
retirada de entulhos na via pública do nosso município. Outro requerimento com relação ao retorno da Câmara
itinerante, que encontra respaldo na lei orgânica e no regimento da nossa legislação, e tem sido um mecanismo
muito eficaz para atuação do parlamento. E estamos sugerindo que vossa excelência nas programações das
câmaras itinerantes já possa incluir algumas comunidades que já estamos sugerindo. Contamos com o voto
favorável dos senhores vereadores, muito obrigado”. Segundo orador, vereador SÉRGIO FERREIRA:
“Trazemos o requerimento a esta Casa que se trata do Bairro Lago Azul, onde fomos questionado que o poder
público tomasse uma decisão urgente para que possa colocar ali naquele bairro esgotos e canaletas, pois todas às
vezes que chove as casas ficam alagadas. Tenho certeza que os nobres pares aprovaram nosso requerimento.
Outro requerimento é direcionado aos familiares da Professora Marta, que infelizmente veio ser abatida pelo
Câncer, doença que apavora muito nossas mulheres, muito obrigado”. Terceiro orador, vereador PEDRO
HENRIQUE: “Estamos solicitando providências urgentes para que seja realizado os serviços de limpeza,
capina, tapa-buraco e iluminação pública em toda extensão na rua Alvarães no Figueirinha, estive pessoalmente
naquele local e conversando com os moradores é uma solicitação daquelas pessoas. Estamos solicitando o
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serviço de reforma da Escola Monte Sião no Supiá, nossa propositura visa atender as reivindicações dos
moradores daquela área, tendo em vista que a escola se encontra em péssima condições físicas, a muito tempo
que o poder não olha para aquele local, conto com o voto favorável de vossas excelências, muito obrigado”.
Quarto orador, vereador ALEX BEZERRA: “Uma das demandas da sociedade manacapuruense trata de
policiamento e oportuno a presença dos companheiros policias. Prontamente me coloquei a disposição para
solicitar policiamento ostensivo na praça da COHABAM nos fins de semanas a noite. Outro requerimento
pedindo a fiscalização no sentido cumprimento da lei municipal que trata o uso proibido de uso de cerol ou
qualquer outro material cortante de linhas de pipas para recriação com finalidade publicitarias em áreas públicas
e comuns. A lei municipal tem que ser cumprida, para que possamos se prevenir acidentes. Outro requerimento é
a taxa de embarque, solicito aqui informações pelo uso da estrutura física do terminal rodoviário de acordo com
a lei sancionada pelo executivo em dois mil e dezessete. Nós vemos que até hoje a população paga pela
passagem, então precisamos saber como está sendo utilizado esse dinheiro e se não foi usado onde está?
Precisamos saber para onde está sendo utilizado esse dinheiro, muito obrigado”. Dando continuidade o
Presidente, vereador Francisco Coelho, passou os trabalhos para TRIBUNA POPULAR: Primeiro orador,
senhor SALIM AIRES DA SILVA – Mecânico de Bicicleta: “Referente a medicação do CAPS Maçaroca,
estou falando porque uso medicação, acho que posso dizer que eu desafiei a medicina em termo de doença
chamada Síndromes do Pânico, fiz tratamento dezesseis anos e nunca parei de trabalhar. Desde quando começou
esse novo governo, poucas vezes tem medicação no Maçaroca. Que haja o controle da medicação no Maçaroca,
as pessoas vão até lá, entregam a receita e podem pegar até dez vezes o remédio, acho errado isso. Outro pedido
que vim fazer é sobre a segurança na praça da COHABAM, a partir de dez horas quem toma de conta da praça é
os galerosos e traficantes. Sábado eu resolvi sair e logo de entrada estava tendo um tiroteio na praça, isso é quase
todo final de semana se esfaqueiam, se o camarada sair todo dia para matar um bandido, ele vai morrer e nunca
vai acabar com a bandidagem. Então não existe essa de a polícia virar as costas para os galerosos e traficantes
tomarem conta da praça, muito obrigado”. Segundo orador, senhor MARCELO ROBERTO DE OLIVEIRA
DE CARVALHO – Representante do PROERD: “Nossa vinda aqui tem um objetivo especifico, iremos realizar
um evento aqui na Casa, na quinta-feira. Esse é um evento que marca o início das nossas atividades com o
público externo. Eu gostaria de falar do atendimento que temos feito ao longo de dezesseis anos, desde já
agradeço o apoio de todos que vocês estiveram nos apoiando em algumas ações. Nós já atendemos cerca de
trinta mil pessoas nesse município, um público expressivo, mas precisamos avançar. Hoje a Policia Militar não
está voltada somente para a criminalidade, claro que precisamos fazer nosso trabalho, claro que temos que fazer
nosso trabalho. Vocês estão mas que convidados, nós não escolhemos aleatoriamente este local, nos sentimos
bem, gostamos de vocês e sei que vocês tem um poder tremendo de mudar essa cidade e queremos estar lado a
lado de todos os vereadores. Nós gostaríamos muito de dar uma resposta bem efetiva para você meu amigo de
ter uma segurança naquela praça e vinte quatro horas. Nós encontramos um programa igual esse onde
conseguimos trabalhar com adultos e crianças, as crianças nos vemos a possibilidade de fazer algo que vai fazer
a diferença para essa cidade, que é a questão de prevenir e ajudar essas crianças a tomarem decisões positivas”.
O Presidente, vereador Francisco Coelho: “Só de assegurar o tempo que é um tema relevante, conceder o
tempo de mais cinco minutos para vossa senhoria fazer sua explanação”. Retomando a palavra, o orador:
“Representante do PROERD: “Nós proporcionamos para as crianças através do PROERD, um modelo de
tomada de decisões, nada mais é que trabalhar nas crianças o senso crítico para que eles possam tomar decisões
que iram ajudar no futuro deles. Infelizmente os jovens, eles não pensam muito a frente, nas consequências, é
por isso que tem morrido muitos no transito, muitos indo para as drogas. Nós trabalho para que os jovens
possam pensar nas consequências das suas ações para a sua vida no futuro. Eu preciso muito da ajuda desta
Casa, por isso nós escolhemos vocês para fazer aqui, sei que não é um dia de sessão, mas o convite está
estendido para vocês na quinta-feira. Nós estamos ai trabalhando para que firmemos um convenio com a
prefeitura e já está em fase de documentação, mas o apoio de vocês é muito importante. Eu agradeço a todos,
porque vocês são muito importantes para este projeto, muito obrigado”. O Presidente, vereador Francisco
Coelho: “Tendo em vista que os vereadores querem participar de forma unânime, esse convite do PROERD que
convida todos os vereadores para dia cinco de Abril de dois mil e dezoito, tendo em vista que o parlamento já
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cedeu para essa instituição que é a mais antiga do Amazonas que é a Policia Militar. Que nós fizéssemos nosso
encaminhamento a todos os vereadores que dia nove, nós iniciássemos a sessão, fazia a inversão da pauta,
votava as matérias e posteriormente as nove horas darmos início a esta sessão e era até bom convidar os alunos
participantes do PROERD. Não haverá quinta-feira para esperar uma sessão ordinária dependendo do comando
da agenda do prefeito que possivelmente firmara um convenio aqui na sessão, muito obrigado”. Vereador
Robson Nogueira: “Irei precisar me ausentar por questão de saúde, irei acompanhar minha esposa que já está
pré-agendada em Manaus. Mas tem um projeto nosso aqui que é sobre a duplicação de obras de Manacapuru e o
calçadão de caminhadas até o Miriti e juntamente com a ciclovia. Aquela situação que a gente precisa ir até o
secretário da SEINFRA, o documento está assinado somente por mim, mas eu abro mão para que nós possamos
fazer um manifesto coletivo de todos os vereadores”. Vereador Pedro Henrique: “Eu já solicitei, inclusive o que
vereador Robson acabou de citar, solicitei o serviço de construção de calçadas mais largas das vias localizadas
na estrada Manoel Urbano, que vai sentido Bola até o balneário do Miriti”. Vereador Zé Luís: “Para registrar a
presença do nosso amigo Dalton do Laranjal naquela comunidade”. Vereador Natan Nogueira: “Solicitar da
mesa e dizer que tramita na comissão de justiça, aproveitando que o presidente está se ausentando, tem seis
projetos que está no seio da comissão e alguns deles já precisam retornar ao plenário para apreciação do mesmo.
Esses projetos estavam nos seios do nosso jurídico e foi devolvido os projetos sem nenhum parecer da assessoria
jurídica que inviabiliza o trabalho da comissão, porque aqui poderíamos esta clareando ao plenário as questões
dos projetos. Eu pediria de vossa excelência que pudesse intervir nessas questões, porque confiamos nele ou
precisamos estabelecer outra assessoria jurídica para emitir os pareceres seu presidente, fica prejudicado com
certeza o trabalho aqui na Câmara”. Dando continuidade o Presidente, vereador Francisco Coelho, passou os
trabalhos para o GRANDE EXPEDIENTE: Primeiro orador, vereador NATAN NOGUEIRA: “Nós
gostaríamos de estar tratando aqui alguma coisa sobre o cenário que nós estamos atravessando ainda na questão
do país. Nós estamos saindo ainda de um foco de crise financeira muito profunda que se abateu a pátria mãe ao
Brasil. Foi uma crise em dois mil e dezesseis e dois mil e dezessete muita profunda e que teve reflexo muito
negativo em todas as camadas da sociedade. Também tivemos a crise política que iniciou-se no Planalto e parece
que não quer acabar. A crise moral que abalou as estrutura da sociedade brasileira. Os estados brasileiros
tiveram o impacto negativo dessas crises. Nós tivemos três governadores em um mandato de quatro anos.
Tivemos um governador casado eleito pela vontade do povo, mas que foi casado pelo TSE. E depois tivemos um
governador interino e agora por último uma eleição suplementar e isto vem se agravando. Essas mazelas que
ocorreram também influenciaram negativamente em todos os municípios. Manacapuru com diversas
dificuldades, o prefeito Beto D’Ângelo assume em primeiro de janeiro de dois mil e dezessete com um
município mergulhado em mazelas. A questão da saúde pública estava como sendo o que a gente fala nas
palavras militar era tipo um pós guerra, estado da saúde em que Manacapuru estava que foi fruto de diversas
manifestações e inclusive dos profissionais que trabalhavam na área da saúde. Nós tínhamos a questão de água
potável em Manacapuru que causava um transtorno muito grande e um prejuízo muito forte a população
manacapuruense. Nós tínhamos a questão de iluminação pública que era um clamor de toda população de
Manacapuru. Questão de segurança e mobilidade urbana da nossa cidade. E essas questões todas foram
pontuadas pelo governo do prefeito Beto D’Ângelo, que ao assumir não jogou a responsabilidade para nenhuma
outra pessoa. Reconheceu que a partir daquele momento que tinha a responsabilidade de dar uma resposta e
contou com essa Casa aqui”. O Presidente, vereador Francisco Coelho: “Eu comunico a saída da vereadora
Francisca Coroca que vai acompanhar o seu genitor na unidade de saúde do município. Igual modo o vereador
Robson Nogueira teve que se ausentar e nesse momento está acompanhando a sua esposa a exames
laboratoriais”. Segundo orador, vereador PEDRO HENRIQUE: “Vereador Natanael Nogueira quero de
maneira justa parabeniza-lo pelo pronunciamento firme e o comportamento que vossa excelência tem nesse
parlamento. Trazendo as suas demandas diárias e apresentando nesta Casa. Vamos falar de um problema que
vem tomando conta do estado do Amazonas e do país que é o problema da segurança. Infelizmente o cidadão
Manacapuruense, anda amedrontado com inúmeros casos de latrocínios e assaltos que andam acontecendo no
nosso município. É triste de ver o cidadão de bem ter que ficar trancado em casa, não ter o seu direito de ir e vir
garantido. É triste! Eu vejo manifestações em redes sociais de pessoas que merecem créditos neste município,
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pedindo pelo amor de Deus que alguma providencias seja tomada. E saibam meus amigos, que todos os
vereadores dos municípios estão aqui atentos preocupados, levando reivindicações dos senhores, apresentando
nesta Casa e encaminhando a quem deve ser encaminhado. Mas entendam que nós vereadores somos limitados.
Quiséramos cada um aqui senhores, ter o poder de resolver o problema, estamos sim mostrando a maneira mais
pratica para que esses problemas possam ser resolvidos. Mas nós aguardamos também as respostas das
autoridades competentes ao qual são enviadas as nossas reclamações e as nossas reivindicações. Vai aqui a nossa
sensibilidade com as pessoas de bem desse município que se encontram amedrontadas em seus lares. Pais que
não permitem mais os seus filhos sair de casa para praticarem as suas atividades físicas. Pois estão amedrontado
com que se pode acontecer. A nossa vontade como parlamentar ela é grande. O que vem acontecendo é na
questão de emprego e na questão de oportunidades para os jovens manacapuruense. Infelizmente as
oportunidades no município de Manacapuru elas são raras e isso nos entristece muito, muito obrigado e que
Deus abençoe a todos”. Terceiro orador, vereador SÉRGIO FERREIRA: “O que nos traz a essa tribuna mais
uma vez é o nosso trabalho diante dessa população que espera tanto de nós parlamentares e não tem faltado.
Infelizmente em alguns situações nós não temos o poder da caneta. Mas fazemos a nossa parte todos os dias da
nossa vida. Nós estamos andando ouvindo o nosso povo e trazendo a esta Casa as suas demandas, que muitas
vezes são resolvidas e muitas das vezes não são atendidas. Isso faz parte do parlamento o povo votou não só nos
vereadores, mas no prefeito, nos senhores deputados e no governador esperando dias melhores. E é isso que nós
fazemos todos os dias da nossa vida é lutar por esse povo de Manacapuru, que precisa do nosso apoio. Hoje nós
vimos um senhor na tribuna popular pedindo por mais segurança. Nós vereadores todos os dias cobramos mais
segurança. Hoje Manacapuru vive uma falta de segurança e não é porque os policiais militares não estão
trabalhando, estão sim a polícia militar está fazendo a sua parte. Mas quando se bota dez bandidos na cadeira,
aparece mais trinta, a cada dia aparece mais bandido na nossa cidade. O pior a polícia prende e a justiça solta aí
os motivos da nossa falta de segurança em nossa cidade. Uma crítica construtiva, para que o senhor governador
olhe com mais carinho para a população de Manacapuru. Olhe com carinho para a briosa polícia militar que tem
homens trabalhadores, policiais que honram o que fazem, mas que infelizmente falta logística. Precisamos tomar
providencias, a polícia militar está fazendo o seu papel muito bem feito o que precisa é de políticas públicas
voltada a segurança pública. Porque os bandidos estão soltos e os pais de famílias estão enjaulados. Nós ficamos
muito triste com a partida da nossa querida professora Marta Vasconcelos. Infelizmente perdemos mais uma
grande mulher para essa doença maldita que é o câncer. Muitas das vezes as mulheres deixam de fazer os seus
exames e quando vão procurar a situação já está avançada”. Quarto orador, vereador ZÉ LUÍS: “O que me traz
a essa tribuna hoje é a situação que se encontra hoje a Vila de Bela Vista. Estive visitando a comunidade de Bela
Vista e me deparei com situação que eu não gostaria de ter visto naquela comunidade. Completamente
esburacada, a estrada por inteira está bem dizer no barro. Me deixou muito triste em chegar aquela comunidade e
ver a situação em que ela se encontra, está no mato, sem iluminação pública, completamente esquecida. E eu
solicitei ao nosso prefeito, capinação, iluminação de asfalto para a Bela Vista, porque o nosso povo precisam de
assistência dos nossos governantes. Ontem pela tarde, como é em todo o Brasil o descaso da segurança pública,
alguém me ligava desesperado que já tinha acontecido dois tiroteios próximo a escola municipal na comunidade
Bela Vista e me ligava pedindo mais segurança. Então a comunidade de Bela Vista precisa ser olhada pelo nosso
executivo, pelos nossos governantes de uma forma diferente. Porque também faz parte da cidade de
Manacapuru. Nós precisamos olhar para aquela comunidade com mais respeito e olhar para ela e fazer diferente.
Eu quero pedir ao prefeito Beto D’Ângelo, eu sei que vossa excelência tem trabalhado, se dedicado ao município
de Manacapuru e eu sei que vai chegar a comunidade de Bela Vista. Eu sei da dificuldade que o nosso prefeito
tem enfrentado, mas a comunidade de Bela Vista, espera por asfaltamento, tapa buraco. Os serviços públicos tem
que chegar aquela comunidade e o mais rápido possível. É isso que me traz a essa tribuna”. Quinto orador,
vereador ALEX BEZERRA: “Será que alguém já se imaginou ser contratado para prestar um serviço, realizar
esse serviço, esperando que ao final pudesse receber o seu pagamento e não receber. É frustrante! E é o que
aconteceu com cerca de dez profissionais que foram contratados pela prefeitura para fazer a ornamentação do
natal. Fizeram todo o serviço com a promessa de que ao final receberiam todo o pagamento, mas infelizmente
esses cidadãos até a presente data, não receberam um centavo pelo serviço que prestaram. São pais de famílias,
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que disseram vereador fiz o trabalho na esperança de receber, esperando aquele dinheiro, fiz alguns
compromissos contado com aquele dinheiro e até hoje o dinheiro não saiu, bagunçou a minha vida toda, o meu
nome está sujo. Então realmente foi um prejuízo enorme. O interessante que tem dinheiro para tantas outras
coisas. Tem dinheiro pra comprar cavalo, tem dinheiro pra comprar fazenda na Bela Vista, tem dinheiro para
fazer plantação de açaí. Tem dinheiro para tudo, mas pra pagar o serviço do trabalhador, o dinheiro some
evapora. Nós temos que pedir providencias, já estarei formalizando aqui um documento, reunirei com eles hoje
novamente para que nós possamos formalizar a cobrança, para pedir esclarecimento e pedir que o prefeito possa
fazer o pagamento desses profissionais. O prefeito fichinha suja não quer pagar os trabalhadores isso é uma falta
de vergonha. Eu não devo satisfação do meu mandato a nenhum vereador e nem ao prefeito. Eu devo a
satisfação do meu mandato apenas ao povo”. Sexto orador, vereador TCHUCO BENÍCIO: “Hoje estamos
dando entrada em oito projetos nesta Casa, que a manhã provavelmente será encaminhado à comissão. Eu
gostaria de parabenizar a cada um dos senhores vereadores, pelo comprometimento de cada um dos senhores
com esse município. Isso é importante para que nós tenhamos o crescimento. Não podemos fingir que nós não
estamos ouvindo como os nobres vereadores de oposição fingem que não estão vendo o que está acontecendo.
Existe uma diferença muito grande entre o bom e o justo e nós temos que ser justo. Não podemos nos calar
diante do que nós estamos vivendo. Todos nós aqui ouvimos uma pergunta do nobre vereador Alex, que foi
referente as pessoas que trabalharam e não receberam ainda, se nós saberíamos o que era isso? na verdade o
povo de Manacapuru sabe o que é isso, o povo dessa cidade sabe na pele o que é isso, sofreu e até hoje sofre.
Porque empresas saíram falidas da gestão passada. E não adianta o nobre vereador dizer que não fazia parte,
fazia parte e muito bem. Porque a coisa acontecia e nós víamos. Tem foto da rede social onde o envolvimento é
grande. Parece que os nobres vereadores da oposição esqueceram dos salários atrasados dos servidores que até
hoje não receberam. Os médicos que não receberam. Parece que os vereadores de oposição esqueceram também
do hospital que estava fechado, da escuridão que estava na cidade. Parece que tudo isso foi esquecido. Aí o
detalhe que o nobre vereador vem para a tribuna e diz assim um ano e tantos meses, eu não sou de oba, oba, isso
e aquilo. Tem coisa que vossa excelência traz a esta Casa que não condiz com a nossa realidade. Vossa
excelência começou com esse discurso de alguns meses pra cá eu não sei porque isso não veio desde o início do
mandato. O que aconteceu ninguém sabe. Eu só queria deixar um lembrete, para aqueles que estão de olhos
abertos porém não estão enxergando. Existem muitas situações que precisam melhorar? Existem, mas nós não
podemos esquecer que em somente quinze meses de gestão nós já temos uma cidade limpa, iluminada, se vossas
excelências não estão vendo isso, vou indicar uma ótica de um amigo meu pra que possa dar o apoio aos nobres
colegas”. Sétimo orador, vereador JÚNIOR DE PAULA: “Mas como bem falou aqui o vereador Alex, que o
mandato não deve satisfação a ninguém, mas parece que hoje o vereador Alex usou a tribuna somente para
direcionar um discurso pessoal. Eu quero falar para o vereador que vossa excelência discursou falando sobre a
questão das provas que discursa no que tem provas. Porque ontem eu falei aqui que vossa excelência discursa
baseado no achismo, no que acha que acontece e no que acha o que deixa de acontecer. Vossa excelência ontem
usou essa tribuna para falar de desvio de dinheiro. Desvio de dinheiro para que haja prova, você tem que dizer de
onde saiu e para quem foi. Que vossa excelência mostre para quem foi desviado o dinheiro. Porque vossa
excelência disse ontem aqui, a única coisa que veio falar nessa tribuna, foi que a empresa é recém-criada. Foi
apenas isso e em cima disso eu discursei. E vossa excelência em nenhum momento aqui apresentou provas.
Tanta é que vossa excelência hoje entra em total contradição quando diz que encaminhou para os órgão
verificarem. Ora se o ministério público ainda vai investigar como é que vossa excelência vem diz que existe
algo concreto, quando vossa excelência mesmo está pedindo investigação ainda. É totalmente incoerente. Eu
ainda não vi nenhum vereador partir para o seu lado pessoal e vossa excelência até de cavalo falou hoje. Vossa
excelência está preocupado se tem alguém plantando açaí. Um discurso totalmente desarticulado. Está partindo
para o lado pessoal do prefeito. Eu já convido até esta Casa para que nós pudéssemos averiguar sobre um terreno
vereador, que a prefeitura doou e logo em seguida foi vendido para a mesma prefeitura por milhões para
construção de um cemitério. Isso sim é fato concreto. Documento que a prefeitura titulou e documento depois o
proprietário vendendo para prefeitura, isso é fato concreto. E não apenas trazer aqui uma empresa que foi criada
recente que ganhou a licitação, ora que seja feita a denúncia, mas que não se traga para essa Casa um juízo
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precipitado”. Em seguida, o Presidente, vereador Francisco Coelho, passou aos trabalhos da ORDEM DO
DIA e havendo quórum regimental, PRESENTES, os Vereadores: (01) Alex Bezerra; (03) Francisco Coelho
da Silva; (04) Sassá Jefferson; (05) Junior de Paula; (06) Zé Luís; (07) João Luiz; (08) Lindynês Leite; (09)
Tchuco Benício; (10) Natan Nogueira; (11) Paulo da Silva Teixeira; (12) Sérgio Ferreira; (13) Pedro
Henrique; (15) Valciléia. Foi ENCAMINHADO as comissões de justiça, finanças e serviços públicos: 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.
026/2018, autoria do Vereador JÚNIOR DE PAULA, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilizar
cadeiras de rodas na rodoviária de Manacapuru, portos fluviais, estádios de futebol, hotéis, casas de espetáculos,
casas noturnas, clubes, academias, escolas públicas e privadas, universidades públicas e privadas e outros
estabelecimentos que circulem mais de cem pessoas por dia, no âmbito 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 Nº. 028/2018, autoria da Vereadora FRANCISCA COROCA,
que “Dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em vias públicas do município de Manacapuru e dá
outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº. 029/2018, autoria do Vereador PAULINHO TEIXEIRA, que
“Denomina de Orla do Miriti Jair Lelis Alves, o Complexo Turístico localizado na rua Tancredo Neves no bairro
da Liberdade”. Foi APROVADO por onze votos favoráveis (Sassá Jefferson; Junior de Paula; Zé Luís; João
Luiz; Lindynês Leite; Tchuco Benício; Natan Nogueira; Paulo da Silva Teixeira; Sérgio Ferreira; Pedro
Henrique; Valciléia) a um voto contrário (Alex Bezerra): Pedido de Urgência feito através da Mensagem nº
04/2018 para que o Projeto de Lei Municipal Nº 019/2018, do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre o plano
de cargos, carreiras e salários dos Servidores Efetivos da Prefeitura Municipal de Manacapuru e adota outras
providências”. Foi APROVADO por onze votos favoráveis (Sassá Jefferson; Junior de Paula; Zé Luís; João
Luiz; Lindynês Leite; Tchuco Benício; Natan Nogueira; Paulo da Silva Teixeira; Sérgio Ferreira; Pedro
Henrique; Valciléia) a um voto contrário (Alex Bezerra), primeira discussão e votação (artigo por artigo):
Projeto de Lei Municipal Nº 019/2018, do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras
e salários dos Servidores Efetivos da Prefeitura Municipal de Manacapuru e adota outras providências”. Foram
APROVADOS por unanimidade: Moção Nº 018/2018, autoria do Vereador SÉRGIO FERREIRA. Moção Nº
019/2018, autoria do Vereador JÚNIOR DE PAULA. Emenda a Projeto de Lei Nº 006/2018, autoria da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, natureza: Modificativa a redação do Projeto de Resolução
Legislativa Nº 002/2018, que “Altera a Resolução Nº 041, de 02 de maio de 2016 e determina outras
providencias”, de autoria da Mesa Diretora. Requerimentos Nºs 384 e 409/2018, autoria do Vereador JOSÉ
LUÍS. Requerimentos Nºs 386 e 387/2018, autoria do Vereador PEDRO HENRIQUE. Requerimentos Nºs 388 e
398/2018, autoria do Vereador PAULINHO TEIXEIRA. Requerimentos Nºs 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395,
396 e 397/2018, do Vereador TCHUCO BENÍCIO. Requerimentos Nºs 399, 400, 401, 402 e 403/2018, autoria
do Vereador NATAN NOGUEIRA. Requerimentos Nºs 404, 405 e 406/2018, autoria do Vereador SASSÁ
JEFFERSON. Requerimentos Nºs 338, 341 e 342/2018, autoria do Vereador ALEX BEZERRA. Requerimento
Nº 407/2018, autoria do Vereador SÉRGIO FERREIRA. Requerimento Nº 410/2018, autoria do Vereador
JOÃO LUIZ. Requerimentos Nºs 411 e 412/2018, autoria da Vereadora LINDYNÊS LEITE. Foi APROVADO
por oito votos favoráveis (Alex Bezerra; João Luiz; Lindynês Leite; Natan Nogueira; Paulo da Silva Teixeira;
Sérgio Ferreira; Pedro Henrique; Valciléia) a quatro votos contrários (Sassá Jefferson; Junior de Paula; Zé
Luís; Tchuco Benício): Parecer Nº 019/2018 – CLJRF/CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final da Câmara Municipal de Manacapuru, pela ilegalidade e inconstitucionalidade do Projeto de Lei Municipal
nº 018/2018, autoria do Vereador Júnior De Paula, “Dispõe sobre a concessão de redução na carga horária de
trabalho para servidores públicos municipais que possuem filhos com deficiência e dá outras providências”.
Permanece em pauta, devido ausência do autor: Requerimento Nº 408/2018, autoria do Vereador ROBSON
NOGUEIRA. Foram ENCAMINHADAS aos destinatários: Indicações Nºs 104 e 105/2018, autoria do
Vereador ALEX BEZERRA. Segue para sanção do Executivo Municipal: Projeto de Lei Municipal Nº
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019/2018, do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos Servidores
Efetivos da Prefeitura Municipal de Manacapuru e adota outras providências”. Permanecem em pauta,
retornam para votação após aprovação do parecer da comissão de Justiça: Parecer Nº 002/2018COSPTSUT/CMM, da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte, Segurança Urbana e Turismo COSPTSUT da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei Municipal nº 011/2018, autoria
da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, Geodiversidade e Recursos Hídricos, que
“Altera a Lei Municipal nº 029/2005 e determina outras providências”. Parecer Nº 003/2018-COSPTSUT/CMM,
da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte, Segurança Urbana e Turismo - COSPTSUT da Câmara
Municipal de Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei Municipal nº 012/2018, autoria da Comissão de Meio
Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, Geodiversidade e Recursos Hídricos, que “Altera a Lei Municipal nº
317 de 14 de maio de 2015 e determina outras providências.” Parecer Nº 004/2018-COSPTSUT/CMM, da
Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte, Segurança Urbana e Turismo - COSPTSUT da Câmara
Municipal de Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei Municipal nº 013/2018, autoria da Comissão de Meio
Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, Geodiversidade e Recursos Hídricos, que “Altera a Lei Municipal nº
363 de 27 de julho de 2016 e determina outras providências”. Parecer Nº 005/2018-COSPTSUT/CMM, da
Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte, Segurança Urbana e Turismo - COSPTSUT da Câmara
Municipal de Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei Municipal nº 014/2018, autoria da Comissão de Meio
Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, Geodiversidade e Recursos Hídricos, que “Altera a Lei Municipal nº
162, de 11 de agosto de 2011 e determina outras providências”. Permanece em pauta, para segunda discussão e
votação (globalizada): Projeto de Lei Municipal nº 003/2018, de autoria do Vereador José Junior de Paula
Bezerra, que “Dispõe sobre realização de análise das águas dos reservatórios das escolas e creches municipais e
dá outras providências”. Permanece em pauta, para única discussão e votação (globalizada), com emenda:
Projeto de Resolução Legislativa Nº 002/2018, que “Altera a Resolução Nº 041, de 02 de maio de 2016 e
determina outras providencias”, de autoria da Mesa Diretora. Será ARQUIVADO em virtude da aprovação do
Parecer Nº 019/2018 – CLJRF/CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pela
inconstitucionalidade e ilegalidade, nos moldes do art. 141. §§1º, 2º e 3º do Regimento Interno (art. 141 Quando
o projeto receber parecer contrário, quanto ao mérito, de comissão permanente, deverá o Plenário deliberar
primeiro sobre o parecer. §1º. A matéria constante de projeto, rejeitada ou não sancionada (vetada), somente
poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma Sessão Legislativa, mediante proposta da maioria absoluta
dos membros da Câmara, ressalvadas as proposições de iniciativa do Prefeito. §2º Os Projetos, que receberem
Parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, serão objetos de uma votação prévia
em Plenário, apenas quanto à legalidade. §3º Se o Plenário acolher o Parecer contrário da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, o Projeto deverá ser arquivado, se discordar segue o Projeto para
deliberação, quanto ao mérito.), o: Projeto de Lei Municipal nº 018/2018, autoria do Vereador Júnior De Paula,
“Dispõe sobre a concessão de redução na carga horária de trabalho para servidores públicos municipais que
possuem filhos com deficiência e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal em pauta: 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”. 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. 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. 018/2018, autoria do
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Vereador Júnior De Paula, “Dispõe sobre a concessão de redução na carga horária de trabalho para servidores
públicos municipais que possuem filhos com deficiência e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº.
020/2018, autoria das Vereadoras Valciléia Maciel e Francisca Coroca, que “Dispõe sobre o combate à prática
de assédio moral na administração pública municipal direta e indireta do município de Manacapuru e dá outras
providências”. Projeto de Lei Municipal Nº. 021/2018, autoria das Vereadoras Valciléia Maciel e Francisca
Coroca, que “Dispõe sobre proteção e bem-estar de animais domésticos no âmbito do município de Manacapuru
e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº. 022/2018, autoria do Vereador Francisco Coelho que,
“Dispõe sobre o Estatuto Municipal de Segurança Bancária e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal
Nº. 023/2018, autoria do Vereador Tchuco Benício, que “Dispõe sobre a isenção de 50% (cinquenta por cento)
no pagamento de taxa de inscrição para pessoas idosas, em toda e qualquer competição esportiva no Município
de Manacapuru”. Projeto de Lei Municipal Nº. 024/2018, autoria do Vereador Tchuco Benício, que “Dispõe
sobre a garantia ao consumidor a troca gratuita de produto ou serviço, com prazo de validade vencido, no âmbito
do município de Manacapuru, na forma que indica, 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. 026/2018, autoria do Vereador Júnior
De Paula, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilizar cadeiras de rodas na rodoviária de Manacapuru,
portos fluviais, estádios de futebol, hotéis, casas de espetáculos, casas noturnas, clubes, academias, escolas
públicas e privadas, universidades públicas e privadas e outros estabelecimentos que circulem mais de cem
pessoas por dia, no âmbito 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 Nº. 028/2018, autoria da Vereadora Francisca Coroca, que “Dispõe sobre a remoção de veículos
abandonados em vias públicas do município de Manacapuru e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal
Nº. 029/2018, autoria do Vereador Paulinho Teixeira, que “Denomina de Orla do Miriti Jair Lelis Alves, o
Complexo Turístico localizado na rua Tancredo Neves no bairro da Liberdade”. Emenda a projeto de Lei
Municipal em pauta: Emenda a Projeto de Lei Nº 004/2018, autoria do Vereador Zé Luís, natureza Aditiva ao
Projeto de Lei Municipal nº 008/2018, de autoria do Vereador José Junior de Paula Bezerra, que “Dispõe sobre a
gratuidade da passagem no transporte coletivo fluvial de passageiros, aos integrantes da Policia Militar, da
Policia Civil e do Corpo de Bombeiro, em trajes civis, no âmbito do Município de Manacapuru, e dá outras
providências”. Emenda a Projeto de Lei Nº 005/2018, autoria do Vereador Natan Nogueira, natureza
Modificativa ao Projeto de Lei Municipal nº 003/2018, de autoria do Vereador José Junior de Paula Bezerra, que
“Dispõe sobre realização de análise das águas dos reservatórios das escolas e creches municipais e dá outras
providências”. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Parecer Nº019/2018 – CLJRF/CMM. Discutir: Vereador Júnior de
Paula: “O projeto nada mais é do que dar os meios legais para o administrador poder estar concedendo. Nós
sabemos que tanto o chefe do executivo e legislativo já se utilizam desse mecanismo utilizando o bom senso.
Mas não existe nenhuma norma pra isso que garanta essas condições pra que pode ser concedido. Não causa
nenhum prejuízo e nem causa nenhum prejuízo, não fere a nada. Pelo contrário apenas dá a legalidade e não
obriga também. Quando requerido essa redução vossa excelência vai dizer se é no período de um mês, dois mês,
não é pra sempre”. Justificativa de voto: Vereador Sérgio Ferreira: “Eu concluir na leitura do jurídico que a
gente precisaria um pouco mais de atenção de ler mais e entender mais desse projeto pra que a gente pudesse dar
o nosso voto”. Vereador Tchuco Benício: “Votei contrário ao parecer porque eu entendendo que essa dor de ter
um parente da família com deficiência. Somente aquela pessoa sabe o que é sentir essa dor. Muitas vezes a
família precisa de um tempo a mais, isso não é um projeto que obriga o presidente da Câmara ou o prefeito a
fazer nenhum tipo de contratação isso fica a critério de vossas excelências por isso votei contrário”. Vereador Zé
Luís: “Votei contrário ao parecer, como o vereador Tchuco Benício falou, só quem tem um filho doente em casa
sabe as necessidades e as dificuldades que passam. Eu acompanho de perto um primo que passa por essa
dificuldade e sei o que é ter alguém em casa, e ter que trabalhar fora, deixar alguém cuidando e voltar às pressas
para cuidar do seu filho, é muito dificultoso por isso meu voto contrário ao parecer”. Vereador João Luiz:
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“Achava eu que depois da votação o projeto poderia voltar à baila, para que nós pudéssemos fazer as adequações
para que nós não pudéssemos estar extrapolando as leis, mas entendo também, porque tenho uma irmã que
trabalha na PAE e vive vinte e quatro horas com pessoas com deficiências e se ainda puder eu quero mudar o
meu voto”. O Presidente, vereador Francisco Coelho: “Eu já proclamei o resultado e nós estamos apenas na
justificativa de voto”. Vereador João Luiz: “Então eu sugiro que o nobre colega vereador possa voltar com o
projeto fazendo algumas adequações porque é de muita pertinência ao município. Tendo em vista que só quem
vive e convive é que conhece as dificuldades”. O Presidente, vereador Francisco Coelho: “O próprio parecer
final, ele já expõe isso, nesse momento da forma como está redigida ele não adequa”. Vereadora Lindynês Leite:
“Eu compartilho com o vereador João Luiz, porque foi até uma falta de atenção minha, porque eu achava que o
projeto ainda haveria uma outra votação, mas de fato se o vereador retornar ao plenário, votarei favorável ao seu
projeto”. Vereador Pedro Henrique: “Achei que voltaria para plenário a votação do projeto do vereador Júnior de
Paula e foi por isso o nosso voto contrário pois teve o acompanhamento jurídico, nada contra o colega vereador é
só na questão de analisar os detalhes, mas se vossa excelência vereador Júnior de Paula retornar com esse
projeto com certeza nós estaremos votando favorável”. Vereador Valciléia Maciel: “Eu gostaria que o nosso
autor do projeto voltasse para gente votar”. Vereador Júnior de Paula: “Eu lamento duas vezes, lamento a
primeira vez pelo fato de essa Casa hoje estar rejeitando um projeto que não traz nenhum prejuízo para a
sociedade. Pelo contrário o que traria era garantir em termos legais para pais e mães de família que tem filhos
deficientes e dar o atendimento necessários. É lamentável que a Câmara de Manacapuru que representa a
população, hoje rejeite um projeto que não causa nenhum impacto no município. Apenas essa Casa hoje está
aprovando uma interpretação jurídica”. Vereador Tchuco Benício: “São cinco vereadores senhor presidente
colocando o erro no voto, use o bom senso nessa questão”. O Presidente, vereador Francisco Coelho: “O voto
foi proclamado vereador, vossa excelência quer que eu volte atrás uma decisão que eu não vou fazer”. Vereador
Júnior de Paula: “Pedir de vossa excelência que todas às vezes que vossa excelência ousar quebrar o regimento,
que vossa excelência não submeta ao plenário. Porque já virou praxe nessa Casa todas às vezes que não estar
previsto no regimento vossa excelência pega e coloca ao plenário. Aí vossa excelência, não vamos quebrar hoje
o regimento e vamos colocar para os vereadores, todas vez é assim. Então quebre hoje o regimento e coloque
para os vereadores que querem mudar o voto”. O Presidente, vereador Francisco Coelho: “Vereador isso aqui
não é uma coisa que pode mudar da forma como quer não vereador. Nós teremos discussões jurídicas”. Vereador
Júnior de Paula: “Só solicitar de vossa excelência que seja encaminhado para o meu gabinete o áudio da sessão”.
Vereador Tchuco Benício: “Da mesma forma”. Questão de ordem: Vereador Natan Nogueira: “É pra solicitar
da mesa que impugne a fala do vereador de Paula quando ele trata direcionada ao presidente que está fazendo
manobra, que não possa ser inserido isso na ata da sessão presente”. Pela ordem: Vereador Júnior de Paula: “Só
ressaltar para vossa excelência que o projeto ele teria que receber o parecer negativo das duas comissões e pelo
que eu vi até agora só foi lido o parecer da comissão de justiça. A Comissão de ação social não foi nem
notificado esse projeto ainda”. O Presidente, vereador Francisco Coelho: “Vossa excelência mesmo já
questionou que todo projeto na sua origem ele tem que passar primeiro pela comissão de constituição e justiça e
redação final. Vamos calmar os ânimos, vossa excelência vai ter tempo”. Vereador Júnior de Paula: “O que eu
estou pedindo de vossa excelência que o regimento diz que para o projeto ser arquivado o projeto tem que
receber parecer negativo de todas as comissões senhor presidente que cabe a ela. Só foi apresentado o parecer da
comissão então vossa excelência não pode arquivar o projeto está descumprindo o regimento é isso que estou
falando para vossa excelência”. Vereador Sérgio Ferreira: “Se o senhor não tomar providencias o vossa
excelência vai perder o rumo da situação senhor presidente”. Moção Nº 018/2018 de autoria do vereador Sérgio
Ferreira. Apoiado pelos vereadores: Natan Nogueira, Lindynês Leite, Valciléia Maciel, Pedro Henrique, Sassá
Jefferson, Júnior de Paulo, Sergio Ferreira, Alex Bezerra, João Luiz, Tchuco Benício, Paulo Teixeira, Zé Luís e
Francisco Coelho da Silva. Moção Nº 019/2018 de autoria do vereador Pedro Henrique. Apoiado pelos
vereadores: Lindynês Leite, Sassá Jefferson, Zé Luís, Alex Bezerra, João Luiz, Sérgio Ferreira, Tchuco Benício,
Valciléia Maciel, Paulo Teixeira, Pedro Henrique e Francisco Coelho da Silva. Requerimentos Nºs 384 e
409/2018 de autoria do vereador José Luís. Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite, João Luiz, Sassá
Jefferson, Tchuco Benício, Pedro Henrique, Sérgio Ferreira, Valciléia Maciel, Paulo Teixeira e Francisco
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Coelho da Silva. Requerimentos Nºs 386 e 387/2018 de autoria do vereador Pedro Henrique. Apoiado pelos
vereadores: Lindynês Leite, Tchuco Benício, Sassá Jefferson, João Luiz, Paulo Teixeira, Sérgio Ferreira, Zé
Luís e Francisco Coelho da Silva. Requerimentos Nºs 388 e 398/2018 de autoria do vereador Paulo Teixeira.
Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite, Pedro Henrique, Sassá Jefferson, Zé Luís, Sérgio Ferreira, João Luiz
e Francisco Coelho da Silva. Requerimentos Nºs 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396 e 397/2018 de autoria
do vereador Tchuco Benício. Apoiado pelos vereadores: Zé Luís, Sassá Jefferson, Valciléia Maciel, Paulo
Teixeira, Pedro Henrique, Sérgio Ferreira, João Luiz e Francisco Coelho da Silva. Requerimentos Nºs 399, 400,
401, 402 e 403/2018 de autoria do vereador Natan Nogueira. Apoiado pelos vereadores: Sassá Jefferson, João
Luiz, Sérgio Ferreira, Valciléia Maciel, Tchuco Benício, Paulo Teixeira, Pedro Henrique e Francisco Coelho da
Silva. Requerimentos Nºs 404, 405 e 406/2018 de autoria do vereador Sassá Jefferson. Apoiado pelos
vereadores: Lindynês Leite, Zé Luís, Tchuco Benício, Valciléia Maciel, Paulo Teixeira, Pedro Henrique, Alex
Bezerra, João Luiz e Francisco Coelho da Silva. Requerimentos Nºs 338, 341 e 342/2018 de autoria do vereador
Alex Bezerra. Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite, João Luiz (338 e 341), Zé Luís, Pedro Henrique, Sassá
Jefferson, Francisco Coelho da Silva e Valciléia Maciel. Requerimentos Nº 407/2018 de autoria do vereador
Sérgio Ferreira. Apoiado pelos vereadores: Sassá Jefferson, Zé Luís, Tchuco Benício, Valciléia Maciel, Paulo
Teixeira, Pedro Henrique, Alex Bezerra, João Luiz, Lindynês Leite e Francisco Coelho da Silva. Requerimentos
Nº 410/2018 de autoria do vereador João Luiz. Apoiado pelos vereadores: Paulo Teixeira, Pedro Henrique,
Valciléia Maciel, Sassá Jefferson, Sérgio Ferreira, Tchuco Benício, Francisco Coelho da Silva e Lindynês Leite.
Requerimentos Nºs 411 e 412/2018 de autoria do vereador Lindynês Leite. Apoiado pelos vereadores: Alex
Bezerra, Sassá Jefferson(411), Zé Luís e João Luiz (411). Justificativa de voto: Vereador Natan Nogueira:
“Trata de uma propositura que já foi feita posteriormente e a autora sugere que não chegou ao seu destino o
devido requerimento aí que é o motivo do meu voto senhor presidente porque eu faço parte da mesa o que torna
vulnerável o trabalho da mesa diretora. Se esses documentos não estão sendo encaminhados ou se não estão
chegando ao seu destino, é uma deficiência da mesa aonde a vereadora faz parte por isso o meu voto contra na
matéria”. O Presidente, vereador Francisco Coelho: “Eu como não voto nestas questões, mas eu gostaria de
dizer para vereadora, vereadora aqui só tem um caminho vereadores faça aquilo que sugeri para vossa
excelência”. Vereadora Lindynês Leite: “Presidente Francisco Coelho o senhor como presidente desta Casa, tem
toda as prerrogativas de tomar e fazer com que a Casa seja respeitada, não há necessidade de eu exclusivamente
entrar com o requerimento, o senhor tem toda liberdade para fazer tal atitude como assim desejar”. O
Presidente, vereador Francisco Coelho: “Aqui na condição de presidente nós estamos na condição de
imparcialidade, não podemos fazer isso. Tem que ter a prorrogação de qualquer vereador, veja bem. Se vossa
excelência fez vários ofícios a empresa e a empresa não responde, ela presta serviço para o município? cabe sim
abertura de comissão parlamentar de inquérito. Indicação Nºs 104 e 105/2018 de autoria do vereador Alex
Bezerra. Apoiado pelos vereadores: Sassá Jefferson, Lindynês Leite, Zé Luís e João Luiz. Pela ordem: Vereador
Júnior de Paula: “Ainda na situação que foi discutida do projeto, como já havia falado no início desta legislatura
até tentou-se mudar o regimento para que o parecer da comissão fosse definitivo e fosse arquivado o projeto. Eu
alertava alguns colegas na época que isso não seria bom, graças a Deus não foi entrado em pauta essa matéria.
Mais uma vez peço de vossa excelência, que atenda o regimento interno no artigo sessenta e oito. Peço a vossas
excelências que atendam o artigo setenta e dois, que diz que se o parecer não for atendido por unanimidade, que
deve ser encaminhado o projeto para as outras comissões, para que possam analisar”. O Presidente, vereador
Francisco Coelho: “Vossa excelência observe no artigo sessenta e seis, que é o entendimento da mesa. (Leu o
artigo do regimento interno)”. Vereador Júnior de Paula: “Nesse caso se vossa excelência pegar as competências
das comissões, vossa excelência vai entender o artigo sessenta seis, é vedado aqui questionar a questão da
legalidade, porque o regimento interno da as competências para as comissões dizendo por exemplo. A comissão
de saúde, ela quando opina pelo voto, ela não pode opinar pela legalidade de consolidada, ela opina apenas pela
continuidade ou não. Quando foi feito aquela reforma do regimento, inclusive ia ser sugerido pela comissão que
o parecer da comissão e justiça seria definitivo e seria arquivado, só que não foi aprovado, então não está
mantido isso. O que está mantido é que se houver o parecer de todas as comissões, como aconteceu naquele meu
projeto dos estudantes que foi parecer contrário da comissão de parecer justiça e da comissão que era presidida
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pelo Zé Luís ou Alex Bezerra, aí sim foi arquivado. O Presidente, vereador Francisco Coelho: “Vossa
excelência mudou a tonalidade, não quis se quer apoiar os requerimentos do vereador Tchuco Benício, isso para
mim foi uma baixa”. Vereador Júnior de Paula: “Que no momento da votação vossa excelência apenas retrate a
esse plenário apenas aprovação ou não aprovação, porque às vezes seus comentários acabam induzindo os
colegas ao erro. Quando você diz que o projeto ainda poderá voltar, todos os colegas aqui entenderam que o
projeto ainda voltaria para a discursão e depois que votarão vossa excelência arquive-se. Então se vossa
excelência conversar com os colegas que votaram contrário, todos estão manifestando o mesmo entendimento”.
O Presidente, vereador Francisco Coelho: “Por isso que eu peço exaustivamente que nós prestemos atenção
nas discursões, às vezes estamos nas votações e a grande maioria não está prestando atenção na votação das
matérias”. Vereador Júnior de Paula: “O meu encaminhamento é só que no meio da votação se vossa excelência
quiser usar o tempo próprio para discursão que possa fazer discursão. Mas todas às vezes que vai uma votação
vossa excelência faz um comentário e acaba muita das vezes confundindo as cabeças dos colegas”. O
Presidente, vereador Francisco Coelho: “Foi proclamado o assunto, mas a mesa acata, muito obrigado”. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente, vereador Francisco Coelho, encerrou a sessão ordinária do dia três de
abril 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. ADENDO: O Projeto de Lei Municipal nº 018/2018, autoria do Vereador
Júnior De Paula, será ARQUIVADO, e não permanece em pauta, em virtude da aprovação do Parecer Nº
019/2018 – CLJRF/CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pela inconstitucionalidade e
ilegalidade, nos moldes do art. 141. §§1º, 2º e 3º do Regimento Interno.
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