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Ata da SESSÃO ORDINÁRIA da Câmara Municipal de
Manacapuru, Estado do Amazonas, Quarto Período
Legislativo da Décima Sétima Legislatura, realizada no
dia sete de agosto de dois mil e dezoito.
Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (07/08/2018), precisamente às oito horas e
trinta minutos, reuniu-se em Sessão Ordinária a Câmara Municipal de Manacapuru, no plenário
Cristóvão Nunes Mendes, Palácio Edmilton Maddy, em sua sede própria, na Av. Eduardo Ribeiro, nº
1161 – centro, Manacapuru, Estado do Amazonas, presidida pelo vereador Francisco Coelho,
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. AUSENTE: (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 De1u1s, o Presidente declarou aberta a
reunião. Ato seguinte a secretária, fez a leitura do texto da Bíblia Sagrada Salmos 119.73-76 (Decreto
Legislativo nº 003/1994). O Presidente, vereador Francisco Coelho, pôs em votação a Ata da Sessão
Ordinária do dia 01/08/2018, aprovada por unanimidade, sem alteração. Dando seguimento, o Presidente,
vereador Francisco Coelho passou os trabalhos para leitura dos EXPEDIENTES RECEBIDOS: Ofício
nº. 413/2018/6º OFÍCIO/PR/AM, do Gabinete do 6º Ofício – Núcleo de Combate à Corrupção –
Ministério Público Federal. Ofício 208.2018.01.54. Oficio nº 066/2018-CMS/MPU. EXPEDIENTES
EXPEDIDOS: Requerimento nº 847/2018, autoria do Vereador ZÉ LUIS, solicitando: extensão do sinal
da rede de telefonia celular da Vivo para as Vilas: Repartimento do Tuiué, Caviana e do Jacaré.
Requerimento nº 857/2018, autoria do Vereador NATAN NOGUEIRA, solicitando: Construção de um
elevado com caixa d'água com capacidade para 10.000 litros - Vale Verde. Requerimentos nºs 863, 864,
866, 867, 868/2018, autoria do Vereador PEDRO HENRIQUE, solicitando: serviços de capina e tapa
buraco na Av. Getúlio Vargas - Centro. Serviços de limpeza, capina, retirada de entulhos, tapa buraco e
iluminação pública em toda a extensão das Ruas: Amazonino Mendes, Estrada da Correnteza, Laranjal e
Calado - Correnteza. Implantação de lixeiras públicas nos bairros da cidade, de modo a promover uma
melhor apresentação visual e higiênica da Cidade. Serviços de limpeza, capina, retirada de entulhos, tapa
buracos e iluminação pública em toda a extensão das Ruas Benjamim Constant e Quintino Bocaiúva Centro. Reforma da Escola Municipal Monte Sião, localizada no Supiá. Requerimentos nºs 870, 871, 872,
873/2018, autoria do Vereador PAULO TEIXEIRA, solicitando: serviços de limpeza, capina e bueiro na
Rua Nova Vitória - Aparecida. Capina e Bueiro na rua José Afonso - Terra Preta. Construção de uma
tampa para o bueiro da Trav. Angelim - São José. Capina e limpeza na Rua Eirunepé - União.
Requerimentos nºs 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881/2018, autoria do Vereador TCHUCO
BENÍCIO, solicitando: transporte fluvial para os alunos da Comunidade do Peixinho para a Comunidade
do Macuaçu. Iluminação da Rua Carolina Fernandes - Terra Preta. Reconstrução da Escola Flutuante na
Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Piranha. Reparos no semáforo da Boulevard Pedro Rates Centro. Tapa buraco na Rua Carolina Fernandes - Terra Preta. Ampliação da Escola EMEF Nova
Esperança - Comunidade Macuaçu. Perfuração de um poço artesiano na Comunidade Macuaçu. Tapa
buraco na Av. Pedro Moura - Terra Preta. Requerimentos nºs 882, 883, 884/2018, autoria da Vereadora
LINDYNÊS LEITE, solicitando: reforma da Escola Municipal EMEF Nossa Senhora de Nazaré Comunidade Nossa Senhora de Nazaré - Paraná do Guariba. Troca do telhado da Escola Municipal
Jatoarana e instalação de ventiladores, bebedouros e freezers - Comunidade Indígena Jatoarana. Reforma
da Escola Municipal Maria Izabel Marinho Ramos - Comunidade Monte Moriá - Igarapé do Mundurucus
- Rio Manacapuru. Requerimentos nºs 885, 886, 887/2018, autoria do Vereador JOÃO LUIZ, solicitando:
construção de canaleta no cruzamento da Boulevard Pedro Rates com a Rua Ezanor Ataíde - São José.
Construção de canaleta no cruzamento da Rua Tapajós com a Travessa Abdala Kallil - São José.
Construção de canaleta no cruzamento da Boulevard Pedro Rates com a Rua Carolina Fernandes - São
José. Requerimentos nºs 888, 889, 890/2018, autoria do Vereador ROBSON NOGUEIRA, solicitando:
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lista com o nome de todos os ouvidores públicos comissionados, lotação, carga horária e salário em
Manacapuru. 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. Lista com o nome de todos os servidores públicos comissionados por secretaria, sua respectiva
função, salário, lotação e carga horária. Requerimentos nºs 891 e 892/2018, autoria do Vereador SÉRGIO
FERREIRA, solicitando: ronda policial ostensiva no bairro São João do Miriti. Instalação de um
semáforo e faixa de pedestres para o cruzamento das Ruas Parintins com Cel. Juvêncio Soriano - União.
Requerimentos nºs 893 e 894/2018, autoria do Vereador JÚNIOR DE PAULA, solicitando: fiscalização
de trânsito na feira improvisada da Av. Cristo Reis - Centro. Inspeção dos dejetos, desprezados pela
canalização na feira improvisada da Av. Cristo Reis - Centro. Requerimentos nºs 895, 896, 897/2018,
autoria do Vereador ALEX BEZERRA, solicitando: um poço artesiano para atender a Comunidade
Divino Espírito Santo - Lago do Cururu. Construção de um poço artesiano para atender as Comunidades:
São Luiz gonzaga, Samaúma e Mirapinima no Centro de Caviana. Estudos técnicos para que a Escola
Municipal Ernestina Lima Pereira, localizada no Km 74, seja reconstruída no Km 69 da Rodovia Manoel
Urbano, na Comunidade Santa Maria. Requerimentos nºs 898 e 899/2018, autoria da Vereadora
VALCILÉIA MACIEL, solicitando: iluminação pública nas Ruas Joaquim de Melo, Paulo Freire,
Valciléia Maciel, Jamil Seffair, Estramar, Ary Antunes, Edimilson Teles e as Travessas Raimundo
Aquino e Ary Antunes do bairro Novo Manacá. Iluminação pública nas Ruas Rio Negro e Central,
locadas no Loteamento Seu Roberto. Parecer Nº 036/2018 – CLJRF /CMM da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao 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”. Parecer Nº
095/2018 – CLJRF /CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de
Manacapuru, favorável ao 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”. Parecer Nº 097/2018 – CLJRF /CMM da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao 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”. Parecer Nº 098/2018 – CLJRF
/CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Manacapuru,
favorável ao 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”. Moção nº
115/2018, autoria do Vereador JÚNIOR DE PAULA: Congratulações aos Policiais militares do 9º
Batalhão de Policia, pelos serviços prestados no combate ao crime organizado e tráfico de drogas no
bairro. Moções nºs 116 e 117/2018, autoria do Vereador JOÃO LUIZ FRANÇA: votos de pesar aos
familiares do senhor Luiz Gusmão Da Silva, por ocasião do seu falecimento ocorrido no dia 04 de agosto
de 2018. votos de parabenizações a secretaria municipal de desporto e lazer (SEMUD) pela realização do
campeonato manacapuruense de futsal 2018. Moção nº 118/2018, autoria do Vereador FRANCISCO
COELHO: votos de pesar aos familiares da senhora Maria Do Socorro Maquiné De Souza, por ocasião do
seu falecimento ocorrido no dia 04 de agosto de 2018. Indicação nº 182/2018, autoria do Vereador
NATAN NOGUEIRA, sugerindo: que seja implantado um Banco Postal no Distrito de Bela Vista.
Indicação nº 195/2018, autoria do Vereador TCHUCO BENÍCIO, sugerindo: sugere a adoção de medidas
urgentes visando à inclusão da comunidade do macuaçú, no programa luz para todos, no município de
Manacapuru. Indicações nºs 196, 197, 198/2018, autoria do Vereador ALEX BEZERRA, sugerindo:
sugerindo esforços no sentido de implantar um posto do IML (instituto médico legal), no município de
Manacapuru/Am. sugerindo médicos urologista e endocrinologista 1 (uma) vez por semana para atender a
demanda do Hospital Regional Lázaro Reis na cidade de Manacapuru-Am. sugerindo proceder o
fechamento do retorno na Estrada Manoel Urbano em frente a antiga madeiral, visando reduzir o número
de acidentes, na cidade de Manacapuru-Am. Indicações nºs 199 e 200/2018, autoria do Vereador PEDRO
HENRIQUE, sugerindo: Instalação de Câmeras de Segurança/Vigilância nos postes das Ruas de
2

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Avenida Eduardo Ribeiro, nº 1161 – Centro – Manacapuru – Amazonas – CEP: 69.400-901 - Fone/Fax: (092) 3361-3000
Site: www.camaramanacapuru.am.gov.br/; E-mail: legislativomanaca_1948@hotmail.com

Manacapuru. Reforma e ampliação da feira do produtor rural localizado na Av. Getúlio Vargas - Centro, e
a construção de uma Casa de Apoio aos ribeirinhos que se deslocam de suas comunidades até a cidade de
Manacapuru. Vereador Robson Nogueira: “Senhor presidente ainda em tempo, gostaria de solicitar a
cópia da ata e do áudio correspondente”. Solicitaram cópias os vereadores: Tchuco Benicio, Alex
Bezerra, João Luiz, Sérgio Ferreira, Júnior de Paula e Zé Luís. Seguinte, dando continuidade o
Presidente, vereador Francisco Coelho, passou os trabalhos para o PEQUENO EXPEDIENTE:
Primeiro orador, vereador NATAN NOGUEIRA: “Trago o requerimento que pede a construção de um
elevado com caixa d’água para dez mil litros para o bairro Vale Verde. É uma solicitação da comunidade
e que com toda certeza o poder público atendera o nosso chamamento. Outra propositura de nossa autoria
é solicitando o banco postal na Vila da Bela Vista, ontem dizia aqui nesta tribuna que é um dos principais
distritos de Manacapuru, e que não dispõe de um serviço de banco postal. É um mecanismo de
desenvolvimento e nós precisamos adotar esta vila, pedimos o voto favorável dos nobres pares, muito
obrigado”. Segundo orador, vereador SÉRGIO FERREIRA: “Trago ao conhecimento do requerimento
aos nobres senhores, onde nós pedimos ronda policial para o bairro São João do Miriti. Haja vista que
muitos delinquentes usam aquele bairro, apesar de o prefeito já ter iluminado algumas ruas, mas eles
ficam roubando nosso povo, pedimos urgentemente. Outro requerimento trata-se das ruas da cidade,
especificamente da rua Coronel Juvêncio Soriano com rua Parintins, onde já presenciamos vários
acidentes. Nós esperamos que nossos órgãos atendam nossas solicitações naquele cruzamento.
Agradecemos e tenho a certeza que os nobres pares aprovaram este requerimento, muito obrigado”.
Terceiro orador, vereador TCHUCO BENICIO: “Temos um requerimento solicitando a construção da
escola flutuante na Reserva Sustentável do Piranha, onde já está sendo licitado a reforma do anexo da
escola, onde estaremos lá fazendo a entrega do novo flutuante para aqueles alunos que hoje, infelizmente
eles se encontram em uma situação precária. Outro requerimento é solicitando ampliação da escola Nova
Esperança no Macuaçu, estive presente na cidade e lá havia algumas dificuldades dos comunitários e por
isso estamos trazendo este pedido também. Agradeço ao companheiro Alencar, solicitando reparos para o
semáforo da Avenida Boulevard Pedro Rates, porem já está com os devidos reparos feitos e agradeço a
equipe de trabalho a empresa que está prestando serviço. Peço o apoio dos nobres pares para voto
favorável, muito obrigado”. Dando continuidade o Presidente, vereador Francisco Coelho, passou os
trabalhos para o GRANDE EXPEDIENTE: Primeiro orador, vereador JOÃO LUIZ: “Como não foi
utilizando o pequeno expediente, quero aqui pedir atenção dos nobres pares, para que a gente possa estar
aprovado os requerimentos que foram entreposto nesta Casa. Porque construção de canaletas? Porque não
adianta mais fazer tapa-buraco nesses cruzamentos porque sempre no período chuvoso, cria crateras e
dificulta muito a transito de todas as pessoas que utilizam essas vias. Temos duas moções, sendo uma
moção de pesar aos familiares do senhor Luiz Gusmão da Silva. Para quem não conhece foi um dos
primeiros sócios quando o meu pai ingressou na área do comércio em Manacapuru e ele veio a falecer
neste último sábado, aonde a gente sente muito pela perca de um grande amigo. E a outra moção de
parabenização é em virtude do acontecimento no ginásio Geraldo D’Ângelo a final de futsal. Aonde a
anos não tinha uma competição daquele nível, competição essa que trouxe para dentro do ginásio sessenta
equipes, sendo doze feminina e quarenta e oito equipes masculina. Um grande público, aonde se tinha um
local para uso de drogas e prostituição. Hoje está sendo utilizado para o esporte o lazer aonde as famílias
manacapuruense fica muito mais satisfeito com que está acontecendo hoje no ginásio Geraldo D’Ângelo
que hoje sim está sendo utilizado para a prática do esporte e foi assim que foi feito. A gente parabeniza o
prefeito por ter recuperado aquele local vereador Alex, ontem vossa excelência, você sabe, sou seu
admirador, seu amigo, mas foi falado que nós não devemos usar a tribuna para parabenizar. Somente para
cobrar, fiscalizar. Eu concordo com vossa excelência, mas quando o trabalho está sendo feito com
responsabilidade, nós devemos sim parabenizar. É dever e obrigação, mas muitos passaram por aqui e não
fizeram e ele fez. Então nós temos que parabenizar sim. Sabemos que existe problemas no nosso
município, sabemos nós estamos aqui todos os dias trazendo demandas que é oriundas dos nossos
munícipes”. O orador foi aparteado pelo vereador Sérgio Ferreira: “Acertou na sua fala quando o
senhor retrata muito bem pra nós. Que nós devemos sim elogiar e parabenizar alguns políticos que tem
responsabilidade com nosso município. O prefeito que atende os nossos pedido pra construir uma obra,
nós devemos sim parabenizar, não é puxa saco é reconhecimento do trabalho feito”. Retomando a
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palavra o orador: “Na sexta-feira dia três estiveram aqui em nosso município o superintendente da
CONAB, juntamente com toda a sua equipe técnica, visitando a cooperativa que hoje é presidida pela
senhora Veronica. Aonde se está pleiteando a implantação de uma unidade satélite da CONAB para
atender os nossos agricultores familiares com o programa de venda no balcão do milho subsidiado pelo
governo federal”. Segundo orador, vereador NATAN NOGUEIRA: “Tive a oportunidade de nesse final
de semana de ir a zona rural e destacando aqui a minha participação junto com o prefeito Beto D’Ângelo,
gerente do IDAM, doutor Haroldo do programa luz para todos, visitando o ramal da família ali no km 17.
Ouvindo atentamente o clamor do povo e mais uma vez a gente sai convencido de que é da zona rural que
vem a fartura da mesa do homem urbano. As propostas do governo do estado junto com a parceria do
governo municipal de Manacapuru nós haveremos de avançar muito mais do cem quilometro que foi feito
de terraplanagem, na recuperação dos ramais. Quando o prefeito concentrou os trabalhos na recuperação
dos ramais, teve gente que disse, ah, esqueceram a cidade. E nós vemos que noventa por cento dos
ramais, ainda estão com condição de escoamento das suas produções isso graças a prefeito Beto
D’Ângelo que direcionou a sua gestão ao trabalho direcionado ao setor primário. O companheiro
Amazonino Mendes com menos de um ano ele tem dado a resposta e uma resposta positiva. Vale ressaltar
o que aconteceu com aquela bendita reintegração de posse que causou danos profundos aos nosso
produtores e moradores daquela região. Ontem o objetivo do nosso discurso era dar ênfase as construções
de duas creches que estão sendo construída no nosso município. A creche do conjunto habitacional
Ataliba, uma creche com dez salas de aula que com certeza é o berço da educação do nosso município.
Com certeza os filhos de Manacapuru os que serão os grandes beneficiados. E nós gostaríamos de
parabenizar a equipe de educação os seus pedagogos, parabenizar o companheiro Raimundo Conde tem
sido competente frente a nossa secretaria de educação. A outra creche que eu gostaria de destacar é na
zona rural do nosso município a primeira a ser construída fora da área urbana. Então são creches
importantes que irão ser um leque para melhorar ainda mais a educação. Amanhã as 11 horas o exdeputado José Cardoso Dutra será homenageado no plenário Rui Araújo na Assembleia Legislativa. A
maior comenda do estado do Amazonas, será dado a este constituinte que foi um desbravador da política
amazonense, que muito trabalhou contribuindo com a formação política econômica e social do estado do
Amazonas e em particular de Manacapuru, fica aqui o nosso registro”. Terceiro orador, vereador ALEX
BEZERRA: “Viemos mais uma vez a essa tribuna, trazer algumas demandas da sociedade
Manacapuruense que nos chegam. Nós estamos disposto aqui a contribuir dentro do limite da nossa
função. Quero falar sobre a questão da minha casa minha vida. Tive a preocupação de buscar
informações, a obra estava paralisada, busquei informações junto à Caixa Econômica, que me informou
que o problema era com a Amazonas Energia, com a Eletrobrás que não haviam feito o serviço de
eletrificação. Fui até Manaus na Amazonas Energia, cobrei do diretor de planejamento e expansão e ele
me deu um prazo de sessenta, noventa dias para concluir e me parece que agora já está concluído o
serviço de eletrificação daquelas casas. E ontem eu retornei a Caixa Econômica, já que a instalação foi
feita afinal o que está faltando para entregar? Encaminhei um oficio e eles ficaram de me responder
dentre cinco dias e vou aguardar o posicionamento da Caixa Econômica. Porém, dezenas de pessoas que
em tese receberão estas casas, estão me procurando e inclusive vou reunir com alguns deles, para pegar
alguns questionamentos e encaminhar aos responsáveis. Segundo as informações estão havendo reuniões
as escondidas, estão havendo reuniões com algumas pessoas e com outras não, estão ligando de números
restritos, enfim diversos questionamentos, que as vezes a gente não tem informações necessária para
orientar essas pessoas. Agora o que me causa estranheza é que eu procurei a secretária responsável e a
mesma me disse ao telefone, que uma outra pessoa me procuraria para passar informações em off. Na
semana passada uma funcionária me ligou dizendo que não poderia se identificar com medo de ser
demitida, se eu dissesse que ela estava falando aquilo ela seria demitida. Mas que essas reuniões estão
acontecendo sem o conhecimento e sem a concordância da secretária. Que era uma outra pessoa que era
responsável pelo programa. Eu fiz um questionamento e ela ficou gaguejando sem me responder, então
alguma coisa está acontecendo de errado. Onde há fumaça, há fogo”. O orador foi aparteado pelo
vereador João Luiz: “Estiveram me ligando fazendo essa denúncia, eu entrei contato com a responsável
da questão da minha casa minha vida a Carol e o que foi repassado foi o seguinte: que eles estão ligando
apenas para as pessoas que estão com os documentos pendentes, para que eles pudessem está
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regularizando e mandando, mas não tendo reuniões as escondidas não”. Retomando a palavra o orador:
“O que me causa estranheza, não vou repassar em off, uma funcionária não fale o que eu disse se não vou
ser demitida. E é funcionaria é assistente social, está acontecendo alguma coisa errada lá. E nós vamos a
fundo nestas questões para saber o que está acontecendo”. Quarto orador, vereador JÚNIOR DE
PAULA: “Retornamos aos trabalhos do segundo semestre de dois mil e dezoito e já estamos
apresentando algumas proposituras. Hoje tem vários requerimentos que são oriundos do clamor popular.
E nós já estamos aqui hoje já pedir que os caros colegas vereadores possam está votando a favor.
Assistindo o discurso do vereador Alex e eu queria iniciar parabenizando vossa excelência, hoje vossa
excelência iniciou com um fato muito coerente e importante para o município no que diz respeito a minha
casa minha vida. E é de se estranhar realmente quando um secretário diz que vai responder em off, não de
se concordar com isso. Mas já falei nesta Casa que é preciso ressaltar que nós como parlamentares,
precisamos buscar a formalidade das coisas. Se vossa excelência quer uma resposta formal que não seja
em off, não pode também buscar a informação através de telefone. Vereador tem que ir no órgão buscar
as informações. Tem a sede do serviço social vai lá com a secretária se informar, o que está acontecendo
com a minha casa minha vida, qual é o problema e lá ela vai direcionar para quem maiores informações.
Agora quando você busca uma informação tão importante como essa através de telefone, aí você acaba
muitas vezes ouvindo isso que vai ter uma resposta em off. Que também foi errado, não estou aqui
dizendo que a secretária agiu de forma correta. A secretária deveria ter convidado a vossa excelência para
ir lá no órgão buscar as informações. Eu sou da teoria de que quando se está errado se cobra e de que
quando está certo se bate palma sim, se parabeniza. Porque se nós fomos analisar, ah! fez a obrigação não
merece parabenização, então nós estaremos indo no viés em que se faz errado pega porrada e se faz certo
existe uma omissão de manifestação. Aproveitando esse momento de parabenização nós estamos
apresentando hoje uma moção de parabenização ao nono batalhão de Manacapuru, pelo belíssimo
trabalho que vem exercendo no município de Manacapuru. A polícia militar vem desempenhando um
trabalho brilhante no município de Manacapuru. O que preciso na sociedade é que haja uma restruturação
familiar e que os pais busquem de novo valorizar a estrutura da família que é a instituição mais
importante que existe numa sociedade. E os pais reassumirem a responsabilidade com os seus filhos aí
sim nós teremos uma sociedade melhor”. Quinto orador, vereador FRANCISCO COELHO DA
SILVA: “Estou nessa manhã para me reportar a um assunto que com certeza trará alguma inquietação por
parte daqueles que estão deixando de cumprir as suas atribuições referentes a coisa pública. A Câmara
Municipal de Manacapuru através do oficio 078/2018 de autoria do ministério público federal, assinado
pelo procurador federal, Gustavo Peçanha Veloso, procurador regional da república (leu o referido
oficio). Nós imediatamente ao ter o conhecimento nós tivemos o zelo de nos antecipar e encaminhar
oficio ao conselho municipal de saúde oficio 687/2018 (leu o referido oficio). Também tive o cuidado de
fazer o mesmo oficio ao secretário de saúde do estado e de igual modo ao secretário de saúde do
município de Manacapuru. Para que nós pudéssemos instruir o nosso relatório que nós haveremos de
encaminhar, tão logo a nossa assessoria jurídica comandada pelo doutor Simões, ao ministério publico
federal. E nós recebemos a resposta até a presente data, apenas do conselho municipal de saúde. (Fez a
leitura do referido oficio). Assessoria jurídica está emitindo o relatório para que nós pudéssemos informar
a procuradoria regional da república e nós havemos de informa sobre a matéria recorrente em
Manacapuru, que é o não funcionamento do SAMU. Tendo em vista que verbas federais foram destinadas
quase quinhentos mil reais e esse serviço não está sendo prestado de acordo com a sua especificação que
tinha que ter o projeto SAMU. Mas apenas são matérias que estamos respondendo cumprindo e dizendo a
toda sociedade manacapuruense, que a Câmara Municipal de Manacapuru, não prevaricará e não tornará
omissa em nenhuma circunstância. Mas nós haveremos sim de cumprir as nossas atribuições informando
aos órgãos competente e aí sim o ministério público federal fazendo o analise desta vasta documentação.
O conselho municipal mandou as prestações de conta com todos os relatórios em anexo, inclusive já
solicito a senhora secretária a fornecer cópias a todos os vereadores desse poder. Para que nós possamos
assim contribuir com o bom funcionamento da máquina pública municipal”. 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; (06) Zé Luís; (07) João Luiz; (08) Lindynês Leite; (09)
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Tchuco Benício; (10) Natan Nogueira; (11) Paulo da Silva Teixeira; (12) Sérgio Ferreira; (13) Pedro
Henrique; (14) Robson Nogueira. Foi APROVADO por unanimidade, em única discussão e votação
(globalizada), em regime de urgência: Projeto de Lei Municipal nº 074/2018, do Vereador Alex Bezerra,
“Dispõe sobre a proibição da cobrança da taxa de desperdício de Alimentos pelos restaurantes,
lanchonetes e estabelecimentos similares, e dá outras providências”. Foi APROVADO por unanimidade,
em segunda discussão e votação (globalizada): Projeto de Lei Municipal nº 079/2018, da Comissão de
Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, Geodiversidade e Recursos Hídricos que ‘Altera a Lei
Municipal nº 433/2018 “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” e determina outras providências’. Foram APROVADOS por unanimidade: Moção
nº 115/2018, autoria do Vereador JÚNIOR DE PAULA. Moções nºs 116 e 117/2018, autoria do Vereador
JOÃO LUIZ FRANÇA. Moção nº 118/2018, autoria do Vereador FRANCISCO COELHO. Parecer Nº
036/2018 – CLJRF /CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de
Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei Municipal Nº. 027/2018, autoria do Vereador Júnior De Paula.
Parecer Nº 095/2018 – CLJRF /CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara
Municipal de Manacapuru, favorável ao Projeto De Lei Municipal Nº 049/2018, do Vereador Robson
Nogueira. Parecer Nº 097/2018 – CLJRF /CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da
Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei Municipal Nº 052/2018, do Vereador Zé
Luís. Parecer Nº 098/2018 – CLJRF /CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da
Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei Municipal Nº 052/2018, do Vereador Zé
Luís. Requerimentos nºs 785, 786, 787, 788, 789 e 894/2018, autoria do Vereador JÚNIOR DE PAULA.
Requerimentos nºs 839, 840, 841 e 842/2018, autoria do Vereador SASSÁ JEFFERSON. Requerimento
nº 847/2018, autoria do Vereador ZÉ LUIS. Requerimento nº 857/2018, autoria do Vereador NATAN
NOGUEIRA. Requerimentos nºs 863, 864, 866, 867, 868/2018, autoria do Vereador PEDRO
HENRIQUE. Requerimentos nºs 870, 871, 872, 873/2018, autoria do Vereador PAULO TEIXEIRA.
Requerimentos nºs 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881/2018, autoria do Vereador TCHUCO
BENÍCIO. Requerimentos nºs 882, 883, 884/2018, autoria da Vereadora LINDYNÊS LEITE.
Requerimentos nºs 885, 886, 887/2018, autoria do Vereador JOÃO LUIZ. Requerimentos nºs 891 e
892/2018, autoria do Vereador SÉRGIO FERREIRA. Requerimentos nºs 895, 896, 897/2018, autoria do
Vereador ALEX BEZERRA. Observação: Vereador Natan Nogueira não encontrava-se no Plenário
durante as votações. Foi REJEITADO por nove votos contrários (Francisca Coroca; Sassá Jefferson;
Junior de Paula; Zé Luís; João Luiz; Tchuco Benício; Paulo da Silva Teixeira; Sérgio Ferreira; Pedro
Henrique) a três votos favoráveis (Robson Nogueira; Lindynês Leite; Alex Bezerra): Requerimentos nºs
888, 889, 890/2018, autoria do Vereador ROBSON NOGUEIRA. Foram RETIRADOS DE PAUTA
para correção pelo autor: Requerimento nº 893/2018, autoria do Vereador JÚNIOR DE PAULA. Foi
RETIRADO DE PAUTA devido à ausência do autor: Requerimentos nºs 898 e 899/2018, autoria da
Vereadora VALCILÉIA MACIEL. Foram ENCAMINHADAS aos destinatários: Indicação nº 182/2018,
autoria do Vereador NATAN NOGUEIRA. Indicação nº 195/2018, autoria do Vereador TCHUCO
BENÍCIO. Indicações nºs 196, 197, 198/2018, autoria do Vereador ALEX BEZERRA. Indicações nºs 199
e 200/2018, autoria do Vereador PEDRO HENRIQUE. Seguem para SANÇÃO: Projeto de Lei
Municipal nº 074/2018, do Vereador Alex Bezerra, “Dispõe sobre a proibição da cobrança da taxa de
desperdício de Alimentos pelos restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares, e dá outras
providências”. Projeto de Lei Municipal nº 079/2018, da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento
Sustentável, Geodiversidade e Recursos Hídricos que ‘Altera a Lei Municipal nº 433/2018 “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” e determina
outras providências’. Projeto de Lei Municipal em pauta: Projeto de Lei Municipal Nº. 027/2018,
autoria do Vereador Júnior De Paula, que “Dispõe sobre a comunicação prévia da interrupção ou
suspensão do serviço de fornecimento de água e energia elétrica, e dá outras providências”. Projeto de Lei
Municipal Nº. 046/2018, autoria do Vereador Júnior De Paula, que “Institui no Município de Manacapuru
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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 052/2018, do
Vereador Zé Luís, “Institui a Lei ‘Infância sem Pornografia’ e dispõe sobre o respeito dos serviços
públicos municipais à dignidade especial de crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento e em
condição de especial fragilidade psicológica”. Projeto de Lei Municipal Nº. 056/2018, do Executivo
Municipal “Abre crédito suplementar especial no orçamento vigente do Município de Manacapuru e dá
outras providências”. Projeto de Lei Municipal nº 076/2018, do Vereador Alex Bezerra, “Estabelece
diretrizes básicas para as ações de enfrentamento de intolerância religiosa e a implementação de cultura
de paz no município de Manacapuru, e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal nº 080/2018, do
Vereador Alex Bezerra, que ‘Disciplina o exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges
e companheiros de agentes políticos e servidores investidos em cargos de direção, no âmbito dos Poderes
Executivo e Legislativo do Munícipio de Manacapuru e dá outras providências’. Projeto de Lei
Municipal nº 081/2018, do Vereador Paulinho Teixeira, que Dispõe sobre a instalação de fraldários para
uso de pessoas com necessidades especiais e idosas, no Município de Manacapuru, e dá outras
providências’. Projeto de Lei Municipal nº 082/2018, do Vereador Alex Bezerra, que “Dispõe sobre a
doação de fraldas geriátricas para pessoas deficientes, acamados e idosos, e dá outras providências”.
Projeto de Lei Municipal nº 083/2018, Executivo Municipal da ‘Altera a Lei Municipal n. 345 de 02 de
dezembro de 2015 que “Instituiu o Conselho Municipal de Cultura e dá outras providencias”’. Projeto de
Lei Municipal nº 084/2018, do Vereador Júnior De Paula que “Dispõe a obrigatoriedade dos hospitais e
maternidades orientação para primeiros socorros em caso em engasgamento, aspiração de corpo estranho
prevenção de morte súbita de recém-nascidos”. Projeto de Lei Municipal nº 085/2018, do Vereador Júnior
De Paula que "Dispõe sobre a determinação de prioridade de atendimento, para pessoas que realizam
tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise ou utilizem bolsa de colostomia, na Cidade de
Manacapuru”. Projeto de Lei Municipal Nº. 086/2018, autoria do Vereador Júnior De Paula, que
“Assegura vacinação diferenciada, domiciliar, às pessoas com deficiência motora incapacitante e dá
outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº. 087/2018, autoria do Vereador Júnior De Paula, que
“Dispõe sobre a oferta de leito hospitalar privativo para mães de natimorto e mães com óbito fetal e se
necessário ou solicitado, com acompanhamento psicológico”. Projeto de Lei Municipal Nº 088/2018,
autoria do Vereador Francisco Coelho, “Denomina de Prof. Cizinando Menezes, a Escola Municipal de
Ensino Fundamental-EMEF, e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº 089/2018, autoria do
Vereador Sassá Jefferson, “Denomina de Eliomar Soares Feitosa, a atual Quadra de esporte localizada na
Rua Alcântara Figueira no bairro de São José”. Projeto de Lei Municipal Nº 090/2018, autoria do
Vereador Sassá Jefferson, “Denomina de Tereza Félix Carvalho, a atual Quadra de esporte localizada na
Rua 31 de Março no bairro de São Francisco”. Projeto de Lei Municipal Nº 091/2018, autoria do
Vereador Júnior De Paula, “Dispõe sobre a obrigatoriedade da aquisição de equipamentos específicos e
da realização das alterações necessárias nas instalações em hospitais, unidades médicas emergenciais e
laboratórios particulares, visando ao atendimento à pessoa obesa do município de Manacapuru e dá outras
providências”. Projeto de Lei Municipal Nº 093/2018, autoria do Vereador Natan Nogueira, “Altera a Lei
Municipal nº 473/2018 que ‘Institui normas acerca da alienação de bens imóveis da Administração
Pública Direta e Indireta do Município de Manacapuru’”. Projeto de Lei Municipal Nº 094/2018, autoria
do Vereador Paulo Teixeira, “Institui a realização de teste de Acuidade Visual nas Escolas e Creche, no
Município de Manacapuru, e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº 095/2018, autoria do
Vereador Natan Nogueira, “Denomina de Prof.ª Maria Izete Martins, a Escola Municipal de Ensino
Fundamental – EMEF localizada na Avenida Pedro Moura no bairro Terra Preta”. Projeto de Lei
Municipal Nº 096/2018, autoria do Vereador Francisco Coelho, “Denomina de Avenida José Tadros, a
via de acesso ao Hotel SESC Manacapuru, conhecido por “Ramal Monte Cristo”, e dá outras
providências”. Projeto de Lei Municipal Nº 097/2018, autoria do Vereador Júnior De Paula, “dispõe,
sobre a doação de aparelhos auditivos, pelo poder público municipal, aos alunos regularmente
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matriculados no ensino fundamental da rede pública Municipal de Manacapuru e dá outras providências”.
Veto Total do Executivo Municipal: Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº
025/2018 = autoria do Vereador Júnior De Paula, “Dispõe sobre a inclusão de conteúdo que trate dos
direitos das crianças e dos adolescentes na grade curricular do ensino fundamental das escolas municipais
do município de Manacapuru, e dá outras providências”. Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto
de Lei nº 036/2018 = autoria do Vereador Tchuco Benício, “Obriga os postos de combustíveis a informar
se a gasolina comercializada é formulada ou refinada e informar a origem das mesmas”. Veto Total do
Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº 051/2018 = autoria do Vereador Robson Nogueira, “Dispõe
sobre a obrigatoriedade de os órgãos públicos Municipais, afixarem na face interna das portas de suas
salas, relação do material permanente localizado nas mesmas, e dá outras providências”. Veto Total do
Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº 059/2018 = autoria do Vereador Tchuco Benício, “Dispõe sobre
a proibição da cobrança, pelas instituições educacionais, de taxas de emissão e registro de diplomas e
outros documentos comprobatórios acadêmicos e escolares no âmbito do município de Manacapuru e dá
outras providências”. Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº 060/2018 = autoria do
Vereador Tchuco Benício, “Obriga os estabelecimentos públicos e privados localizados no município a
inserir nas placas de atendimento prioritário, o símbolo mundial do autismo e dá outras providências”.
Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº 064/2018 = autoria do Vereador Robson
Nogueira, “Dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de mídias audiovisuais sobre prevenção às drogas,
álcool e seus malefícios nas aberturas de shows, eventos artísticos, culturais e educacionais no âmbito do
Município de Manacapuru, e dá outras providências”. Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de
Lei nº 065/2018 = autoria do Vereador Tchuco Benício, “Dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de
placa ou cartaz nos cartórios de Registro Civil, informando sobre a gratuidade do registro de nascimento e
pelo assentamento de óbito”. Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº 066/2018 = autoria
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”. Veto Total do Executivo Municipal ao
Projeto de Lei nº 072/2018 = autoria do Vereador Tchuco Benício, “Dispõe sobre a utilização de lacre
inviolável nas embalagens de alimentos entregues em domicílio em Manacapuru e dá outras
providências”. Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº 075/2018 = autoria do Vereador
Robson Nogueira, “Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de placa ou cartaz informando sobre os
direitos da pessoa portadora de câncer nos estabelecimentos de atendimento à saúde no Município de
Manacapuru e dá outras providencias”. Veto Total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº
077/2018 = autoria do Vereador Tchuco Benício, “Dispõe sobre a afixação de cartaz com informações
sobre as consequências do uso de anabolizantes, e dá outras providências”. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
Moção Nº115/2018 de autoria do vereador Júnior de Paula. Apoiado pelos vereadores: João Luiz, Tchuco
Benício, Sassá Jefferson, Lindynês Leite, Pedro Henrique, Francisco Coelho da Silva, Zé Luís, Paulo
Teixeira e Francisca Coroca. Moções Nºs 116 e 117/2018 de autoria do vereador João Luiz. Apoiado
pelos vereadores: Tchuco Benício, Júnior de Paula, Paulo Teixeira, Zé Luís, Pedro Henrique, Sassá
Jefferson, Francisca Coroca, Sérgio Ferreira, Francisco Coelho da Silva, Lindynês Leite e Natan
Nogueira. Moções Nºs 118/2018/2018 de autoria do vereador Francisco Coelho da Silva. Apoiado pelos
vereadores: Sassá Jefferson, Tchuco Benício, Júnior de Paula, Sérgio Ferreira, Francisca Coroca, Paulo
Teixeira, Pedro Henrique, João Luiz, Lindynês Leite e Natan Nogueira. Requerimento Nº 785, 786, 787,
788, 789 e 894/2018 de autoria do vereador Júnior de Paula. Apoiado pelos vereadores: Tchuco Benício,
Paulo Teixeira, Pedro Henrique, Sassá Jefferson, Lindynês Leite e João Luiz. Requerimento Nº 839, 840,
841 e 842/2018 de autoria do vereador Sassá Jefferson. Apoiado pelos vereadores: Tchuco Benício, Paulo
Teixeira, Pedro Henrique, Francisca Coroca, Sérgio Ferreira, João Luiz, Zé Luís e Francisco Coelho da
Silva. Requerimento Nº 847/2018 de autoria do vereador Zé Luís. Apoiado pelos vereadores: Tchuco
Benício, Alex Bezerra, João Luiz, Paulo Teixeira, Francisco Coelho da Silva, Sassá Jefferson, Pedro
Henrique, Francisca Coroca e Lindynês Leite. Requerimento Nº 857/2018 de autoria do vereador Natan
Nogueira. Apoiado pelos vereadores: Tchuco Benício, Júnior de Paula, Paulo Teixeira, João Luiz,
Francisco Coelho da Silva, Sassá Jefferson e Francisca Coroca. Requerimento Nº 863, 864, 865, 866,
867, 868, 869/2018 de autoria do vereador Pedro Henrique. Apoiado pelos vereadores: João Luiz,
Jefferson Batalha, Tchuco Benício, Júnior de Paula, Paulo Teixeira, Francisca Coroca, Francisco Coelho
8

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Avenida Eduardo Ribeiro, nº 1161 – Centro – Manacapuru – Amazonas – CEP: 69.400-901 - Fone/Fax: (092) 3361-3000
Site: www.camaramanacapuru.am.gov.br/; E-mail: legislativomanaca_1948@hotmail.com

da Silva, Sérgio Ferreira e Zé Luís. Requerimento Nº 870, 871, 872 e 873/2018 de autoria do vereador
Paulo Teixeira. Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite, Jefferson Batalha, Pedro Henrique, Tchuco
Benício, Júnior de Paula, Francisca Coroca, João Luiz e Sérgio Ferreira. Requerimento Nº 874, 875, 876,
877, 878, 879, 880 e 881/2018 de autoria do vereador Tchuco Benicio. Apoiado pelos vereadores:
Lindynês Leite, Jefferson Batalha, Pedro Henrique, João Luiz, Paulo Teixeira, Sérgio Ferreira, Francisca
Coroca, Zé Luís e Júnior de Paula. Requerimento Nº 882, 883, 884/2018 de autoria do vereador Lindynês
Leite. Apoiado pelos vereadores: Robson Nogueira, Jefferson Batalha, Tchuco Benício, Júnior de Paula,
João Luiz, Francisca Coroca, Pedro Henrique, Paulo Teixeira, Zé Luís, Sérgio Ferreira e Francisco
Coelho da Silva. Requerimento Nº 885, 886, 887/2018 de autoria do vereador João Luiz. Apoiado pelos
vereadores: Paulo Teixeira, Zé Luís, Tchuco Benício, Jefferson Batalha, Francisco Coelho da Silva,
Francisca Coroca, Sérgio Ferreira, Lindynês Leite e Júnior de Paula. Requerimento Nº 891 e 892/2018 de
autoria do vereador Sérgio Ferreira. Apoiado pelos vereadores: João Luiz, Lindynês Leite, Tchuco
Benicio, Sassá Jefferson, Paulo Teixeira, Júnior de Paula, Francisco Coelho da Silva, Pedro Henrique,
Francisca Coroca e Zé Luís”. Requerimento Nº 895, 896 e 897/2018 de autoria do vereador Alex Bezerra.
Apoiado pelos vereadores: Lindynês Leite e Francisco Coelho da Silva. Indicação Nº 182/2018 de autoria
do vereador Natan Nogueira. Apoiado pelos vereadores: Francisco Coelho da Silva, Alex Bezerra, Paulo
Teixeira, Júnior de Paula, Sérgio Ferreira, Francisca Coroca, Tchuco Benicio, Sassá Jefferson, Pedro
Henrique, João Luiz e Zé Luís. Indicação Nº 195/2018 de autoria do vereador Tchuco Benicio. Apoiado
pelos vereadores: Lindynês Leite, Francisco Coelho da Silva, João Luiz, Sassá Jefferson, Sérgio Ferreira,
Pedro Henrique e Francisca Coroca. Indicação Nº 196, 197 e 198/2018 de autoria do vereador Alex
Bezerra. Apoiado pelos vereadores: Francisco Coelho da Silva, Lindynês Leite e João Luiz (196 e 197),
Natan Nogueira (197). Indicação Nº 199 e 200/2018 de autoria do vereador Pedro Henrique. Apoiado
pelos vereadores: Paulo Teixeira, Francisca Coroca, João Luiz, Sérgio Ferreira, Francisco Coelho da
Silva, Sassá Jefferson e Tchuco Benicio. Pela ordem: Vereador Júnior de Paula: “Na verdade o que eu
pedi de vossa excelência era só para colocar o tempo, só isso”. Vereador Robson Nogueira: “Só para
nortear esse questionamento, que quando o vereador estiver discursando no grande expediente ou no
debate da matéria, nós temos três minutos para justificar o voto a debater a matéria. Agora quando o
colega vereador quiser interromper, ele tem que dizer a fundamentação do regimento pela ordem ou
questão de ordem quando for o caso, não pode simplesmente interromper o presidente ou a pessoa que
está debatendo a matéria”. Vereador Natan Nogueira: “Primeiro sugerir uma reunião interna com todos os
membros da Casa”. O Presidente, Vereador Francisco Coelho da Silva: “Inclusive eu gostaria vossas
excelências agora na sala de reunião, porque temos aquela matéria do vetor dos projetos e gostaríamos de
definir”. Vereador Natan Nogueira: “A outra situação é baseada no artigo trinta e sete que compete ao
secretário geral da mesa. Sobre fiscalização, acompanhamento e o monitoramento das inscrições dos
senhores para a ordem do dia, eu gostaria que corrigissem para que acabassem com esse negócio de
assino e não assino”. Vereador Júnior de Paula: “Eu conversei com a vereadora Lindynês Leite e sugeri
para a vereadora e não sei se o plenário acata a sugestão de que indeterminado tempo de início da nossa
sessão, quando já se estivesse alongando muito a assinatura do grande expediente, que ela juntamente
com vossa excelência determine o tempo de cinco minutos finais para que os vereadores se escrevam e
coloquem o tempo, quem não se escreveu dentre o tempo não se escreve mas, ai acabar com esse
problema”. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, vereador Francisco Coelho, encerrou a sessão
ordinária do dia sete de agosto do ano em curso. E, para que conste, foi lavrada a presente Ata, que depois
de aprovada, foi assinada nos termos do Art. 36, V do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Manacapuru, pela(o) secretária(o) da Mesa Diretora e pelo senhor Presidente.
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