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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 dez
de abril de dois mil e dezoito.

Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (10/04/2018), 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; (08) Lindynês Leite; (09) Tchuco Benício; (10) Natan Nogueira; (11) Paulo da Silva
Teixeira; (12) Sérgio Ferreira; (13) Pedro Henrique; (15) Valciléia. AUSENTES: (07) João Luiz; (14) Robson
Nogueira. 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 Jó 34, 10-12 (Decreto Legislativo nº 003/1994). O Presidente, vereador Francisco
Coelho, pôs em votação a Ata da Sessão Ordinária dos dias 02 e 03/04/2018, aprovadas por
unanimidade, sem alteração. Dando seguimento, o Presidente, vereador Francisco Coelho passou os trabalhos para
leitura dos EXPEDIENTES RECEBIDOS: Carta de aviso-Eletrobrás Distribuição Amazonas – Corte de
fornecimento de Energia. O Presidente, vereador Francisco Coelho: “Gostaria que vossas excelências já
confirmando que o parlamento recebeu por parte da fornecedora de energia elétrica da cidade de Manacapuru,
amanhã não haverá fornecimento de energia elétrica das cinco da manhã as treze horas, tendo em vista que é o horário
da nossa sessão e desde já comunico a nossas excelências que não haverá sessão ordinária, como também já sugiro a
secretária Sandra a liberar os funcionários com exceção dos vigilantes”. EXPEDIENTES EXPEDIDOS: Projeto de
Lei Municipal Nº. 034/2018, autoria do Vereador ALEX BEZERRA, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da
Prefeitura de Manacapuru disponibilizar e divulgar em seu site/página na internet informações e fotos de pessoas
desaparecidas, e dá outras providências”. Requerimento Nº 446/2018, do Vereador PEDRO HENRIQUE, solicitando
serviços de limpeza, capina, retirada de entulhos e iluminação pública na Rua Fausto Afonso e Travessa Fausto
Afonso - Terra Preta. Requerimentos Nºs 450, 451 e 452/2018, do Vereador PAULINHO TEIXEIRA, solicitando:
saneamento de esgotos e organizações das bancas de peixes e frutas na feira do Novo Manacá. Iluminação pública na
Rua Jorge Mafra - Novo Manacá. Tapa buraco, limpeza e iluminação pública na Rua Cel. Julho Roberto.
Requerimentos Nºs 453 e 454/2018, autoria do Vereador FRANCISCO COELHO, solicitando: serviços de
terraplanagem e pavimentação em toda a extensão do Ramal do Calado (07 Km), que dá acesso para o Lago do
Calado, com Palestina; com São José até a Fazenda Seringal 25 de Dezembro, Ramal 03 Marias, Ramal do Monte
Horebe. Que os materiais que serão retirados da quadra de areia do balneário do Miriti, sejam doado para a
Comunidade Palestina - Lago do Calado. Requerimentos Nºs 456 e 457/2018, autoria do Vereador SÉRGIO
FERREIRA, solicitando: reforma e ampliação da Escola Municipal São Francisco da Comunidade do Paratarizinho.
Construção em alvenaria para a EMEF Nova Esperança, Lago do Mundurucus. Requerimentos Nºs 458 e 459/2018,
do Vereador ALEX BEZERRA, solicitando: informações acerca dos 05 meses de atraso no pagamento dos
profissionais que realizam serviços de ornamentação natalina no município de Manacapuru. Serviços de podagem de
árvore na Av. Eduardo Ribeiro, frente à residência nº 38 - Centro. Requerimento Nº 460/2018, autoria do Vereador
JEFFERSON SASSÁ, solicitando Iluminação pública na Av. Ribeiro Júnior - São Francisco. Requerimentos Nºs 461,
462 e 463/2018, autoria do Vereador JÚNIOR DE PAULA, solicitando: compra de aparelhos portáteis de aspiração
para todas as ambulâncias que prestam serviço de urgência e emergência no hospital Lázaro Reis. Compra de
aparelhos, desfribilador externo automático para todas ambulâncias que prestam serviço de urgência e emergência no
Hospital Lázaro Reis. Manutenção de todas as ambulâncias que prestam serviço de urgência e emergência no
Hospital Lázaro Reis. Requerimentos Nºs 466 e 467/2018, autoria do Vereador LINDYNÊS LEITE, solicitando: tapa
buraco para um trecho no início da Rua Regina Fernandes até as proximidades da FUNASA I - Aparecida.
Terraplanagem com cascalho e piçarra para um pequeno trecho de 100 metros nas proximidades da residência do
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senhor Selso Soares Ferreira, no ramal do Cipoal, extensão do ramal do Santo - Comunidade Nova Aliança. Parecer
Nº 026/2018 – CLJRF/CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de
Manacapuru, favorável ao Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Manacapuru, ao
Projeto de Lei Municipal Nº 014/2018, de 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
providencias”. Parecer Nº 028/2018 – CLJRF/CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara
Municipal de Manacapuru, favorável a 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”. Parecer Nº 029/2018 – CLJRF/CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara
Municipal de Manacapuru, favorável ao 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”. Parecer Nº 030/2018 – CLJRF/CMM da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao 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”. Parecer Nº 031/2018 – CLJRF/CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei Municipal Nº. 030/2018, autoria do Vereador
Tchuco Benício, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais em disponibilizarem nas suas
caixas registradoras visor de preços acessíveis ao campo de visão dos consumidores”. Parecer Nº 032/2018 –
CLJRF/CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável
ao Projeto de Lei Municipal Nº. 030/2018, autoria do Vereador Tchuco Benício, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade
dos estabelecimentos comerciais em disponibilizarem nas suas caixas registradoras visor de preços acessíveis ao
campo de visão dos consumidores”. Emenda a Projeto de Lei Nº. 007/2018, autoria da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final, natureza Aditiva ao Projeto de Lei Municipal Nº 014/2018, que “Altera a Lei Municipal nº
162, de 11 de agosto de 2011 e determina outras providencias”, o §3º do art. 2º descrito no texto original da Lei
Municipal nº 162, de 11 de agosto de 2011, da Comissão de Meio Ambiente. Moções Nºs 021 e 022/2018, autoria do
Vereador NATAN NOGUEIRA, congratulações: ao Comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar em Manacapuru Major/PM Augusto Cesar e a toda a equipe que faz parte do Programa Educacional de Resistência às Drogas PROERD. a turma de formandos em arqueologia da UEA/MPU, através do Magnífico Reitor da UEA - Profº.
Cleinaldo De Almeida Costa, a Gerente do Núcleo de Ensino Superior da UEA em Manacapuru - Profª. Andréa
Cíntia Fernandes. Indicação Nº 115/2018, autoria do Vereador TCHUCO BENÍCIO, sugerindo uma ambulancha para
a Comunidade do Ena. Seguinte, dando continuidade o Presidente, vereador Francisco Coelho, passou os trabalhos
para o PEQUENO EXPEDIENTE: Primeiro orador, vereador NATAN NOGUEIRA: “Trago duas moções, onde
a primeira se trata de votos de congratulações ao 9º Batalhão de Policia Militar em Manacapuru, que seja
encaminhado ao Major Augusto Cesar e toda equipe do PROERD. O PROERD que hoje inicia suas atividades
educacionais no nosso município, hoje é a abertura onde teremos a participação desta Casa no evento, estamos através
desta moção destacando nosso trabalho. Na outra moção se trata de congratulação a turma de formandos da UEA de
Arqueologia, e que esta moção possa ser encaminhada ao magnifico reitor Dr. Cleinaldo de Almeida Costa. Foi
entregue a população um grupo de quinze profissionais de Arqueologia, é de suma importância estas profissionais.
Solicitamos o voto favorável dos senhores vereadores, muito obrigado”. O Presidente, vereador Francisco Coelho:
“A mesa diretora esta designando o vereador Júnior de Paula para representar esse poder e vereador Pedro Henrique
na abertura do PROERD, no Conjunto Habitacional Alberto Ventura no Coqueiro Halls”. Segundo orador, vereador
SÉRGIO FERREIRA: “Trago o requerimento da Vila do Paratarizinho, em uma reunião com a comunidade e
professores e gestores da Escola, nos solicitaram a ampliação e reforma da Escola São Francisco, fizemos nosso
trabalho e constatamos que realmente faz-se necessário uma reforma urgente. Outro requerimento trata-se da Vila do
Mundurucus, onde fomos cobrados para que nós solicitássemos construção de uma nova escola com duas salas de
aula, refeitório, sala dos professores para dar dignidade para aquela comunidade. Agradeço mais uma vez, muito
obrigado”. Dando continuidade o Presidente, vereador Francisco Coelho, passou os trabalhos para TRIBUNA
POPULAR: Primeiro orador, senhora MILCA RUIZ DA SILVA: “O motivo de estar aqui hoje é a falta de
estrutura para o Conselho Tutelar de Manacapuru, infelizmente temos um valor aprovado em lei por esta Casa que
não é repassado para o Conselho Tutelar. Nós recebíamos uma cota de sessenta litros de gasolina semanal, que
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infelizmente não dá para atender as denúncias daquele setor, vocês sabem que temos que atender as denúncias da
estrada e dessa cidade, nós não temos conseguido realizar nosso trabalho com a dignidade que nossa sociedade
merece. Os carros do conselho se encontram hoje parados, os conselheiros têm ido nas motos com o combustível, isso
não é certo e nem justo. Não temos material de limpeza para o órgão, última vez que recebemos material foi em
agosto. Quando chegamos com o secretário de financias ele diz que não temos mais dinheiro, ninguém consegue
resolver a falta de combustível, manutenção dos carros e manutenção da sede do conselho. Os conselheiros não
tiveram nenhuma capacitação na rede, o nosso trabalho precisa acontecer, até mesmo para esta Casa participar e ver,
porque muitas das vezes somos cobrados, são os meninos que estão soltando papagaio na rua, as crianças que estão
sendo prostituidas no Cais e crianças fora das escolas e não temos um material de panfletagem para trabalhar nas
escolas e nem no Cais da cidade, não temos material de apoio e não conseguimos trabalhar, embora nos esforçamos
mas não é suficiente nosso esforço. Até hoje o conselho não tem um prédio fixo para o Conselho Tutelar, um órgão
que foi implantado no município desde mil novecentos e noventa e dois, não tem prédio fixo e vive de aluguel. Tem
boletins de ocorrências que os atendimentos molharam, o órgão foi roubado várias vezes e o aluguel aumentou de
quatro mil para seis mil, isso não foi o conselho que escolheu não, foi que aumentou mesmo”. O Presidente, vereador
Francisco Coelho: “A mesa concede mais cinco minutos para vossa excelência fazer a explanação necessária”.
Retomando a palavra, orador: “E eu estou aqui hoje, porque acredito nos trabalhos dos vereadores desta cidade, eu
não posso nem julgar vocês, porque é a primeira vez que estou aqui, não encaminhei nenhum oficio, mas irei
encaminhar pedindo providências e nós conselheiros tutelares queremos trabalhar, precisamos da nossa capacitação
em rede, porque todos nós temos que garantir direito de criança e adolescente, não é responsabilidade do Conselho
Tutelar. Nós cumprimos um horário de quarenta horas semanais e ainda cumprimos plantões que não recebemos por
eles, vossas excelências podem procurar nossos contracheques e não tenho medo do que estou falando, porque estou
falando a verdade. Toda vez que o conselheiro tutelar deixa de ocupar o cargo, ele joga na justiça e ganha porque está
errado. Precisamos trabalhar, hoje meu clamor aqui é que vocês nos ajudem porque não estamos conseguindo fazer
nosso trabalho, a sociedade de Manacapuru precisa tem mais de cinco mil habitantes e só tem cinco conselheiros
corajosos de garra, que vão atrás a qualquer horário, nós temos provas e testemunhas de quando a delegacia e o
hospital ligam nós estamos lá, porque queremos continuar, mas precisamos de apoio. Nenhum órgão público funciona
sem apoio, esta Casa tem uma previsão na lei orçamentaria não tem? É deixado de repassar esse valor? Falta algum
centavo? Não falta, mas para o Conselho Tutelar não falta, em dois mil e dezesseis aumentaram o valor do recurso da
gasolina, e mesmo assim não funcionou e não chega até o órgão, os carros estão precisando trocar o óleo e não temos
como. Não queremos o dinheiro, nós queremos um local, olha o material de expediente está em tal lugar, a gasolina é
ali. É esse o apoio que precisamos, a secretaria de assistência já está com dois meses que os funcionários não
recebem, vossas excelências têm que entender que a secretaria de assistência é um equipamento do Conselho Tutelar,
quando eu atendo um adolescente que precisa de um Psicólogo e acessória jurídica eu conto com a Secretaria de
Assistência Social funcionando. Eu vejo que o município precisa sim deste órgão, se eu e Conselho Tutelar não
fizermos nada pela minha sociedade, vai acontecer como muitas das vezes que atendemos crianças de oito a dez anos
com facas, armados tentando matar as pessoas. Meu clamor é este para vossas excelências tomarem providencias,
visitar nosso órgão e estamos lá para qualquer esclarecimento, pedir a vocês que olhem com carinho para nossa
situação. Nós recebemos ligações que para hoje já teríamos gasolina, mas não é isso que queremos, nós queremos a
certeza que iremos ter gasolina para trabalhar todos os dias, porque preciso atender a todos se não, não irei conseguir
fazer meu trabalho, muito obrigado a todos”. Segundo orador, senhor ACY DA SILVA LIMA – Presidente do
Bairro da Liberdade: “Venho aqui nesta Casa falar da realidade que está acontecendo hoje com cinquenta e oito
famílias dentro do bairro da Liberdade que estão sendo prejudicados. Eu uma Van e um Micro-ônibus dado pela
prefeitura, e fomos até a balsa na Bela Vista, estamos com cinco meses que foram tiradas as identidades do povo e
eles não podem tirar seus títulos de eleitor porque não se encontra no PAC as identidades dessas famílias, responsável
por isso é o presidente e vice-presidente do PAC, e estou dizendo que tem que contratar um advogado, nós não temos
culpa dessas identidades que não sabemos nem onde está. Segundo os moradores o documento da identidade só era
colocar a foto, já era para essas identidades terem chegados, porque a minha já chegou, porque eu tirei no PAC. Mas
quem tirou naquela balsa está sendo prejudicado, se eles não conseguirem tirar essas identidades como eles iram
conseguir tirar o Título de Eleitor e outros documentos deles. Nós precisamos o mais rápido possível se
responsabilizar o presidente do PAC, ele é o responsável. Eu como presidente do bairro da Liberdade, quero as
identidades dessas pessoas. E deixando bem ciente a esta Casa, o posto Gaspar Fernandes esta estagna lizado, o posto
está parado com trinta e quatro salas, um mini hospital de Manacapuru. Não pode parar uma casa daquela com
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sessenta e cinco por cento pronto, o secretário de obras me enganou dizendo que já tinha começado, fui lá umas
quatro vezes e nada de a obra se iniciar, é um absurdo a mentira que esses caras estão passando para nós e o povo da
Liberdade está parado olhando para o tempo. Meu amigo Sassá de uma cutucada forte, você tem representatividade
no bairro da Liberdade. Eu quero que o presidente do PAC se responsabilize pelas identidades do povo, é um absurdo
o que está acontecendo em Manacapuru, muito obrigado”. O Presidente, vereador Francisco Coelho: “Só garantir ao
Acy Psiu, dizer que a mesa já está tomando a iniciativa de fazer um relatório e um oficio, solicitando as informações
necessárias para que seja o mais rápido possível solucionado este problema. Pode ter certeza que a mesa já está
emitindo relatório dizendo que vossa excelência veio em nome desses populares que estão precisando urgentemente
desses documentos”. Terceiro orador, senhora SULENY GOMES DA SILVA: “Viemos aqui nesta Casa agradecer
porque foi aqui que recebemos apoio. Vocês sabem que cada vez que nos propomos a realizar algo, somos envolvidos
com sentimento de preocupação, dedicação, organização e empenho. Todos esses sentimentos dão lugar a um novo,
quando atingimos uns objetivos, a gratidão. Em nome dessa gratidão e da nossa mais recente conquista que o
movimento de greve que os professores de Manacapuru vêm agradecer aos nossos alunos, pelo brilhante apoio nas
ruas e redes sociais, aos pais que entenderam as necessidades de melhoria na educação. Professores que se dedicam a
finco em fazer o seu melhor, passando dias e noites corrigindo provas, planejando suas aulas, sem tempo mesmo para
sua família, os pais somos muito cobrados. Professor é aquele que faz todas as profissões, professor é formador de
opinião e professor provou mais que nunca que merece respeito e que hoje colocou sua condição. Agradecemos
intensamente o apoio e carinho que esta Casa nos prestou, com a educação do estado do Amazonas que unimos
sessenta e dois municípios numa determinação de força, garra e determinação, em um grito que ecoou pelos quatro
cantos do Amazonas, que unidos somos mais fortes, professores unidos jamais serão vencidos. Nossos
agradecimentos pelo o que juntos construímos, foram caminhos percorridos com sucessos, para nós é motivo de
orgulho, tivemos apoio e incentivo vindo de várias direções durante esta caminhada longa, árdua e cheia de
aprendizado. Ao presidente desta Casa, juntamente com os vereadores que quebraram o protocolo e foram para a
chuva conosco, e a todos que estavam conosco, se não estivessem conosco essa luta não teria chegado onde chegou.
A todos os nossos sinceros obrigados, agradecemos a cada um que passaram por nossa conquista que hoje se tornou
uma nova história, a história da vitória da educação. Queremos ressaltar também os senhores vereadores que façam
vistoria nas nossas escolas do estado do município, acompanhe nossas merendas escolares, veja a situação que o
professor e as escolas se encontram. Quero dizer aqueles que nos chamaram de preguiçosos e que éramos
vagabundos, que ele vá para uma sala de aula, que lá ele terá boas maneiras, ensinamento e um futuro de uma
profissão melhor. Agorinha estava acompanhando no diário oficial que acabou de sair, ele tirou a localidade dos
professores do interior, não se assuste se os professores voltarem a fazer greve novamente, muito obrigado”. O
Presidente, vereador Francisco Coelho: “Gostaria que vossas excelências permanecessem que vai começar a
manifestação de cada vereador, para que pudéssemos abordar esse tema e tirar lições desse resultado embora parcial,
mas positivo nessa categoria e sociedade que eu já o defino como a maior vitória de todos os tempos da categoria. Eu
gostaria de enfatizar que se não for desta forma ordeira com responsabilidade e acima de tudo respeitando as
instituições, pode ter certeza que fica difícil conseguir resultados como esse que esta categoria conseguiu. Eu tenho
exaustivamente falado que como um professor vai se sentir motivado ganhando um misero salario de mil e seiscentos
mil reais para educar e formar a capacidade intelectual da juventude amazonense. Esse levante dos professores é um
levante que temos que procurarmos a saber que o interior do Amazonas tem representado para o estado do
Amazonas”. Dando continuidade o Presidente, vereador Francisco Coelho, passou os trabalhos para o GRANDE
EXPEDIENTE: Primeiro orador, vereador SÉRGIO FERREIRA: “Nós que somos parlamentares e logo ao
acordarmos nós começamos a absorver os problemas da nossa cidade. E hoje não foi diferente, sempre gosto de
assistir os jornais e hoje me deparei com uma notícia lá de Sergipe, aonde os maus políticos desse país teimam e
insistem enganar o nosso povo. Eu me refiro à saúde do nosso estado e de nosso Brasil que estão em decadência. O
governador Jackson Barreto que é candidato ao senado fez uma verdadeira presepada para o povo de Sergipe. Ele pra
sair de bom moço planejou, sabendo que a maior decadência da saúde daquele estado são as pessoas que tem
problema de rins, implementou uma sala daquele hospital de máquina todas do primeiro mundo. No outro dia para
surpresa do ministério público dos funcionários daquele hospital e acima de tudo para o povo de Sergipe, ele mandou
tirar todos, um verdadeiro vagabundo político querendo enganar o povo. Nós sabemos que tem problemas a nossa
saúde aqui também em Manacapuru e eu me lembro que na legislatura passada como suplente estava pior do que
hoje. Não estou aqui dizendo que está bom, mas já esteve pior. Há dois anos atrás não tinha médico e eu era vereador
naquele momento e cobrava todos os dias dessa tribuna. Nós sabemos que falta muito nesse município. Nós somos da
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base do prefeito Beto, mas não somos subserviente, aqui nós não passamos a mão na cabeça de ninguém, o nosso
trabalho aqui é sério e direcionado para o povo. Ouvi os nossos oradores a Milca que se explanou muito bem, nós
sabemos das dificuldades que o nosso município atravessa, mas também o seu trabalho que é justo que vai de
encontro com a necessidade dos nossos jovens, adolescentes e criança do nosso município. O apoio a senhora desta
Casa não vai faltar. Ouvi também o Psiu, falando com propriedade e cobrando aquilo que é de benefício para o nosso
povo. Não podemos aceitar que o povo seja enganado, tem que alguém dar satisfação. Precisa que o gerente do PAC
dê uma satisfação do povo de Manacapuru, assim como a ouvidoria do estado também”. Segunda orador, vereador
ALEX BEZERRA: “Eu gostaria de me reportar sobre alguns assuntos que foram tratados aqui dessa tribuna. O que
diz respeito ao conselho tutelar parabenizo a coragem da minha colega de faculdade a Milca Ruiz que veio aqui nessa
tribuna explanar a realidade. Explanar o que realmente está acontecendo na administração pública. Parti
primeiramente do princípio de que desde noventa e dois, o órgão existe em Manacapuru e que fica de um lado para o
outro sem local fixo com o dinheiro público que poderia ser gasto com outra coisa pagando aluguel desde aquele
período quase vinte anos. E com esses vinte anos eu tenho certeza que daria para comprar um prédio ou construir um
local para que fosse a sede do conselho tutelar. Ao invés de pagar seis mil reais por mês com aluguel. Mas o conselho
tutela ele tem uma importância muito grande no Brasil. E Manacapuru infelizmente está passando por uma crise,
vocês utilizam do próprio bolso pra que nós possamos ver aí o comprometimento de cada conselheiro. Eu quero aqui
me disponibilizar para uma cobrança e uma denúncia de forma oficial, esse seu depoimento aqui é uma prova
contundente do que está acontecendo e pode ter certeza que estarei formalizando um documento encaminhando
denúncia ao ministério público, ao tribunal de conta também e podemos encaminhar para a polícia federal os
acontecimentos que estão ocorrendo aqui no município de Manacapuru. No que diz respeito aos professores, a
professora que explanou o seu posicionamento aqui na tribuna eu acho que somos nós que devemos agradecimentos.
Eu pelo menos enquanto aluno na minha vida escolar muitos professores fizeram parte da minha vida, me ajudaram
na minha formação acadêmica, escolar e na minha formação como cidadão, como homem. Então isso não tem preço e
não tem como apoiar de outra forma, como fizemos indo para chuva cobrando apoiando dentro que estava nas nossas
possibilidade. O que não pode acontecer é o governador ir a público numa rede social e dizer que o governo fez todo
o esforço pra conseguir o reajuste. Pelo amor de Deus, eu quando vi esse vídeo eu vi ali o extremo da cara de pau,
demagogia. A categoria se uniu, para cobrar e reivindicar os direitos aí que a coisa saiu. Mas dizer que foi esforço do
governo, não foi. Graça a luta de cada professor e em conjunto com a sociedade que abraçou essa causa é que o
valorização do professor foi reconhecida, não pelo governo, mas pela pressão. Irei cobrar de forma oficial do gerente
de PAC para que ele possa dar explicações do que está acontecendo”. Terceiro orador, vereador TCHUCO
BENÍCIO: “Eu sempre digo nos meus discursos que essa Casa está de parabéns porque cada vereador tem buscado
resultados positivos para a nossa população. Ontem mesmo estava visitando alguns bairros e ficamos na rua até tarde
visitando alguns pessoas, recebendo algumas demandas. E nós podemos observar o trabalho de cada vereador. Eu
gostaria de vi a essa tribuna somente para falar de trabalho e agradecimentos. Diante desses situações nós não
podemos nos calar diante de situações tais como a do conselho tutelar, situações dos professores que hoje estão aqui
conosco nesta Casa. Eu gostaria de falar de quatro projetos que tiveram o parecer favorável que nós demos entrada
nessa Casa e eu já penso apoio de cada par para que possamos sim aprovar esses projetos que já estão em tramitação
nesta Casa. A situação que hoje vive o conselho tutelar é inaceitável. Eu acho que no momento como esse não existe
situação ou oposição. O que nós temos que ver é o resultado positivo não só para o conselho tutelar, porque a gente
fala do conselho tutelar nós estamos falando das famílias do nosso município. Nós estamos falando do futuro. A partir
de hoje essa Casa veste a camisa do conselho tutelar e vamos buscar junto e nenhum vereador aqui eu tenho certeza
que vai virar as costa, nós temos que abraçar essa causa e dar condições pra que esse trabalho continue. Outro absurdo
é a questão de ser só um conselho pra todo esse município zona rural e zona urbana. Além de não dar condições ainda
sobrecarrega. Como é que um conselho com cinco conselheiros dá a conta de todo esse município e principalmente
sem a condição necessária? Não dá pra fazer mágica. Eu quero aqui parabenizar o nosso secretário de educação que
tem dado apoio. Se nós tivéssemos mais secretário comprometidos como o professor Conde. Nós acreditamos que os
secretários também vão abraçar essa causa, se cada secretário fizer um pouco a coisa alivia muito. Professores que
estão presente conosco aqui. Vossas senhorias são guerreiros sempre, vocês fazem o futuro do nosso país, o futuro
dos nossos filhos. Todos nós dependemos dos professores. Essa é uma classe que deveria ter sim a valorização no
total e não por pressão. Parabéns a vossas senhorias e conte com essa Casa estaremos junto sempre”. Quarto orador,
vereador NATAN NOGUEIRA: “Nós gostaríamos de agradecer a contribuição na sociedade da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus Tradicional, a partir de hoje aquela igreja estará fazendo uma campanha de oração até o dia vinte
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seis de maio, aonde estaremos orando para que Deus possa na sua infinita graça olhar para Manacapuru com olhar
compassivo no que se refere a violência. A violência urbana tem sido um problema muito forte em Manacapuru e a
igreja tem dado a sua contribuição social orientando os seus fiéis. Estabelecemos uma campanha de oração em favor
da sociedade de Manacapuru. Dia vinte seis de maio terá um ato público provavelmente no estacionamento do
Rodoviário da igreja se manifestado e aí convida toda a sociedade organizada para estarmos juntos nesse ato público.
As professoras hoje estão vindo representar a classe aqui com o sentimento de vitória, não aquela vitória que eles
mereciam, mas uma vitória que tem o sabor de mel. Parabéns! Eu acredito que isso será um despertar nas categorias e
os nossos sindicatos começam novamente a surgir e precisa o sindicato ser forte. Se nós tivéssemos um sindicato
como o SINDUCAM com certeza a categoria de saúde de Manacapuru era bem mais valorizada a categoria de outros
profissionais era bem mais valorizada. O SINDUCAM queira ou não ele é uma referência para o estado do
Amazonas. Então ele em todas as matérias que passam aqui com relação a categoria a nossa companheira professora
Imaculada estar presente e contribui com que nós possamos ter um trabalho bem eficiente”. O orador foi aparteado
pela vereadora Valciléia Maciel: “Eu gostaria de parabenizar pelo seu belo discurso e dizer a classe dos professores
que a luta de vocês é a nossa luta aqui. Esta Casa vai estar junto com vocês lutando pra que dias melhores vocês terão
um salário digno que vocês mereçam. Eu acredito que dias melhores virão”. Retomando a palavra, o orador: “Nós
que somos um dos vereadores mais antigo aqui na Casa, nós acompanhamos a luta do conselho tutelar. Hoje o
conselho tutelar precisa da mão amiga do poder público e da Câmara Municipal”. Quinta oradora, vereadora
LINDYNÊS LEITE: “Não poderia eu hoje deixar de me posicionar referente aos assuntos que foram ditos aqui na
tribuna popular. Quando se fala de falta de estrutura para o Conselho Tutelar que a presidente bem falou, é verdade.
Eu estive lá no final do ano passado ela estava me comentando o que estava acontecendo. Alguns dias depois o juiz
Aldrin se eu não me engano esteve aqui na Câmara alertando a população referente a cuidados com menores
adolescentes e naquela oportunidade eu havia citado as condições em que o conselho tutelar estava apresentando. O
que muitas pessoas não sabem e às vezes é muito fácil você criticar sem saber a realidade. Ah! O Conselho Tutelar
não faz nada. Na verdade o Conselho Tutelar vem fazendo o trabalho de enxugar gelo. Porque com as poucas
condições que eles tem eles fazem os trabalhos deles e logo em seguida não existe políticas públicas que possam de
fato ajudar e apoiar o órgão a fazer um trabalho mais contundente que a população possa estar vendo. Parabenizo a
presidente em ter vindo aqui explanar esse assunto. É bom quando as pessoas comparecem a esta Casa para falar a
realidade porque são eles quem convivem. Não é admissível você tirar do seu próprio bolso pra estar fazendo
manutenção de carro, porque isso não é o trabalho deles. Estaremos sim apoiando todas as medidas que forem
necessárias, pra que essa situação seja resolvida de imediato. Referente as reinvindicações do presidente do Bairro da
Liberdade o seu Acy Psiu, muito bem atuante desde já lhe parabenizo, porque as pessoas muitas vezes criticam, mas
ele está fazendo o papel dele. Eu tenho uma amiga que foi tirar a identidade e a identidade chegou depois um ano.
Infelizmente é uma lei federal, mas o meu sentimento eu acredito da população é que eles pudessem sim ser
convocados, são órgãos do estado? São. Mas que estão gerenciado para a população do município”. O orador foi
aparteado pela vereadora Francisco Coelho da Silva: “Inclusive esse poder nós trouxemos à baila, de que há uma
celeuma de que o deputado Atila, conseguiu através de uma emenda quinze milhões para construção de um hospital, e
nunca ninguém construiu este hospital. E nós reiterada vezes se tornou recorrente nós convidarmos o secretário de
saúde do estado que eu sou contra fazer pintura em hospital. Nós temos é que fazer um hospital novo porque nós
temos que pensar no futuro da nossa população. E nós marcamos uma audiência pública e duas vezes foi adiada
porque o órgão estatal não manda um representante do estado. Nós não podermos obrigar que eles venham, mas é
uma situação que própria população de Manacapuru tem que abraçar essa causa. Que querem fazer um hospital que é
igual um chalezinho ou dar uma infraestrutura de forma verticalizada, com leitos, com capacidade estrutural para
fazer saúde pública em Manacapuru”. Retomando a palavra, o orador: “De fato nós precisamos convocar essas
autoridades, convidar a comparecer, porque são elas que estão gerenciando, mas elas estão gerenciando de fora do
município e não dentro do município”. Sexto orador, vereador FRANCISCO COELHO DA SILVA: “Ouvindo
atentamente os nossos manacapuruenses que fizeram uso da tribuna popular. E quero aqui levar o nosso apoio de
forma incondicional ao Conselho Tutelar. Que foi uma garantia na constituição de oitenta e oito e foi regulamentado
no município de Manacapuru quatro anos depois por volta de mil novecentos e noventa e dois. Mas de noventa e dois
até dois mil e quatro, se quer tinha um plano de cargos e salários, o conselheiro tutelar ganhar um salário mínimo. E
eu na época vereadora líder do prefeito Figueira, abracei essa causa e nós conseguimos através de uma lei de minha
autoria e na época o conselheiro tutelar passasse a ter dignidade, que na época, salvo o engano, não sei se teve
reajuste, que era quatro salário mínimo não sei se ainda está. Digo assim de passagem era extremamente maldoso um
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conselheiro tutelar ganhar um salário mínimo na época. Ser um conselheiro tutelar não é uma profissão qualquer não,
é uma profissão que vai de encontro a grande necessidade que noventa por cento da população de Manacapuru tem. Já
tomei a iniciativa antes de terminar a sessão que a nossa secretária está fazendo um relatório de toda essa explanação
Milca, que você senhoria fez aqui na tribuna na manhã do dia de hoje. Que nós havemos de encaminhar pedindo
informação devida ao prefeito municipal e obvia encaminhando ao ministério público que é o fiscal da lei. Eu sou um
contundente critico daquilo que eu acho que está errado, não se pode mais ser aliado politico e ao mesmo tempo ser
conivente com certas situações que não dá mais pra calar. O Brasil está esperando o que? Acabaram de prender o
maior líder político da história. A ministra Carmem Lúcia acaba de salvar o Brasil, as instituições tem que ser
respeitada nesse Brasil. Tem que acabar com esse sentimento, que quando se pega o poder ele é o rei da França, ele é
o estado, ele é o município, ele faz o que quer. A população tem que ser respeitada. Quero levar a minha
solidariedade o meu apoio de forma incondicional aos conselheiros tutelar, porque eu não posso imaginar, que uma
instituição dessa natureza que vem para proteger, não ter as ferramentas necessárias para pelo menos minimizar o
sofrimento dessas crianças que não tem nenhum pai e nem mãe empregado e não tem apoio da sociedade e
simplesmente o poder público que tem que dar essa guarida”. Pela ordem: Vereador Zé Luís: “Peço minha retirada
do plenário, acometido de mal súbito”. 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; (08) Lindynês Leite; (09) Tchuco Benício; (10) Natan Nogueira;
(11) Paulo da Silva Teixeira; (12) Sérgio Ferreira; (15) Valciléia. Foi ENCAMINHADO a comissão de justiça:
Projeto de Lei Municipal Nº. 034/2018, autoria do Vereador ALEX BEZERRA, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade
da Prefeitura de Manacapuru disponibilizar e divulgar em seu site/página na internet informações e fotos de pessoas
desaparecidas, e dá outras providências”. Foram ENCAMINHADOS a Comissão de Obras, Serviços Públicos:
Projeto de Lei Municipal Nº. 022/2018, autoria do Vereador Francisco Coelho Projeto de Lei Municipal Nº.
028/2018, autoria da Vereadora Francisca Coroca; Projeto de Lei Municipal Nº. 024/2018, autoria do Vereador
Tchuco Benício; Foi ENCAMINHADO a Comissão de Educação, Saúde: Projeto de Lei Municipal Nº. 021/2018,
autoria da Vereadora Valciléia Maciel e Francisca Coroca. Foi APROVADO por unanimidade, em primeira
discussão e votação (artigo por artigo): Projeto de Lei Municipal Nº. 020/2018, autoria da Vereadora 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”. Foram APROVADOS por unanimidade:
Moções Nºs 021 e 022/2018, autoria do Vereador NATAN NOGUEIRA. Parecer Nº 026/2018 – CLJRF/CMM da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Manacapuru, ao Projeto de Lei Municipal Nº 014/2018,
de 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 providencias”. Parecer Nº 028/2018 –
CLJRF/CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável a
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”. Parecer Nº 029/2018 –
CLJRF/CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável
ao 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”. Parecer Nº 030/2018 – CLJRF/CMM da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao 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”.
Parecer Nº 031/2018 – CLJRF/CMM da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de
Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei Municipal Nº. 030/2018, autoria do Vereador Tchuco Benício, que “Dispõe
sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais em disponibilizarem nas suas caixas registradoras visor de
preços acessíveis ao campo de visão dos consumidores”. Parecer Nº 032/2018 – CLJRF/CMM da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao Projeto de Lei Municipal Nº.
030/2018, autoria do Vereador Tchuco Benício, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais
em disponibilizarem nas suas caixas registradoras visor de preços acessíveis ao campo de visão dos consumidores”.
Emenda a Projeto de Lei Nº. 007/2018, autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, natureza Aditiva
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ao Projeto de Lei Municipal Nº 014/2018, que “Altera a Lei Municipal nº 162, de 11 de agosto de 2011 e determina
outras providencias”, o §3º do art. 2º descrito no texto original da Lei Municipal nº 162, de 11 de agosto de 2011, da
Comissão de Meio Ambiente. 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”. Emenda a Projeto de Lei Nº. 007/2018, autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final,
natureza Aditiva ao Projeto de Lei Municipal Nº 014/2018, que “Altera a Lei Municipal nº 162, de 11 de agosto de
2011 e determina outras providencias”, o §3º do art. 2º descrito no texto original da Lei Municipal nº 162, de 11 de
agosto de 2011, de autoria da Comissão de Meio Ambiente. Requerimentos Nºs 450, 451 e 452/2018, autoria do
Vereador PAULINHO TEIXEIRA. Requerimentos Nºs 453 e 454/2018, autoria do Vereador FRANCISCO
COELHO. Requerimentos Nºs 456 e 457/2018, autoria do Vereador SÉRGIO FERREIRA. Requerimentos Nºs 458 e
459/2018, autoria do Vereador ALEX BEZERRA. Requerimento Nº 460/2018, autoria do Vereador JEFFERSON
SASSÁ. Requerimentos Nºs 466 e 467/2018, autoria do Vereador LINDYNÊS LEITE. Foram ENCAMINHADAS
aos destinatários: Indicação Nº 115/2018, autoria do Vereador TCHUCO BENÍCIO. Permanecem em pauta, devido
ausência do autor: Requerimento Nº 446/2018, do Vereador PEDRO HENRIQUE. Requerimentos Nºs 447, 448 e
449/2018, autoria do Vereador JOÃO LUIZ. Requerimentos Nºs 455, 464 e 465/2018, autoria do Vereador ROBSON
NOGUEIRA. Requerimentos Nºs 461, 462 e 463/2018, autoria do Vereador JÚNIOR DE PAULA. 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”. 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 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
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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”. Projeto de Lei Municipal Nº. 032/2018, autoria do Vereador Tchuco
Benício, que “Dispõe sobre afixação nas salas de aula do número do telefone do disque denúncia para colaborar
combate a qualquer tipo de violência, abuso e assédio sexual cometido contra menores, e dá outras providências”.
Projeto de Lei Municipal Nº. 033/2018, autoria do Vereador Tchuco Benício, que “Dispõe no âmbito do município de
Manacapuru sobre a proibição de estabelecimentos comercias, que aceitam pagamento na modalidade cartão de
crédito e débito, de exigirem um valor mínimo de compra para a utilização dessa forma de pagamento e/ou
diferenciado do valor pago em moeda corrente”. Projeto de Lei Municipal Nº. 034/2018, autoria do Vereador Alex
Bezerra, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da Prefeitura de Manacapuru disponibilizar e divulgar em seu
site/página na internet informações e fotos de pessoas desaparecidas, e dá outras providências”. 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: Requerimento Nº 450, 451 e 452/2018 de autoria do vereador Paulo Teixeira. Apoiado pelos
vereadores: Valciléia Maciel, Sérgio Ferreira, Lindynês Leite, Sérgio Ferreira, Tchuco Benício, Tchuco Benício e
Francisco Coelho da Silva. Requerimento Nº 453 e 434/2018 de autoria do vereador Francisco Coelho da Silva.
Apoiado pelos vereadores: Sassá Jefferson, Lindynês Leite, Paulo Teixeira, Tchuco Benício, Valciléia Maciel, Alex
Bezerra e Sérgio Ferreira. Requerimento Nº 456 e 457/2018 de autoria do vereador Sérgio Ferreira. Apoiado pelos
vereadores: Tchuco Benício, Valciléia Maciel, Paulo Teixeira, Alex Bezerra, Sassá Jefferson e Natan Nogueira.
Requerimento Nº 458 e 459/2018 de autoria do vereador Alex Bezerra. Apoiado pelos vereadores: Natan Nogueira,
Valciléia Maciel, Tchuco Benício, Sassá Jefferson, Lindynês Leite, Sérgio Ferreira e Paulo Teixeira. Requerimento
Nº 460/2018 de autoria do vereador Sassá Jefferson. Apoiado pelos vereadores: Paulo Teixeira, Tchuco Benício,
Sérgio Ferreira, Lindynês Leite e Francisco Coelho da Silva. Requerimento Nº 466 e 467/2018 de autoria do vereador
Lindynês Leite. Apoiado pelos vereadores: Sérgio Ferreira, Sassá Jefferson, Tchuco Benício, Valciléia Maciel, Paulo
Teixeira, Alex Bezerra e Francisco Coelho da Silva. Indicação Nº 115/2018 de autoria do vereador Tchuco Benício.
Apoiado pelos vereadores: Sassá Jefferson, Valciléia Maciel, Lindynês Leite, Sérgio Ferreira, Paulo Teixeira e Alex
Bezerra. Pela Ordem: vereador Tchuco Benício: “Artigo 252, vossa excelência colocou a situação do projeto que
serás arquivado, para não polemizar vossa excelência colocou, porém só pode ser arquivado depois de todas
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comissões, só para cumprir o rito regimental para que seja arquivado depois de todas comissões para que a gente não
possa atropelar o regimento interno da Casa”. O Presidente, vereador Francisco Coelho: “Mas estou encaminhando
para que depois tomemos essa precaução”. Vereador Tchuco Benício: “Eu só coloquei o regimento porque vossa
excelência colocou que já estaria arquivado”. O Presidente, vereador Francisco Coelho: “Para finalizar eu gostaria
que todos permanecessem aqui, que a sessenta anos atrás o casal Edvar e Lucimar, recebiam um presente divino, o
nascimento dessa menina nascida na Costa do Marrecão, que tanto contribuiria para com Manacapuru. Parabenizar a
vereadora Valciléia Maciel e receba desse humilde vereador as suas parabenizações e dizer também para a Fabi que
vem de uma família tradicional do Pesqueiro, parabéns Fabi pelo seu aniversário e vamos cantar os parabéns. Tendo
em vista esse parlamento ter recebido um informativo por parte da fornecedora de energia elétrica, desde das cinco da
manhã, Manacapuru não terá fornecimento de energia elétrica. Então amanhã não haverá sessão e convocando todos
os vereadores para na segunda-feira no horário regimento”. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, vereador
Francisco Coelho, encerrou a sessão ordinária do dia dez 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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