ESTADO DO AMAZONAS
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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 quatorze de agosto de dois mil e dezoito.

Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (14/08/2018), 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; (15) Valciléia. O
vereador Dr. Leonardo de Souza Guimarães encontra-se de Licença para desempenhar Cargo Público em
Comissão de Secretário Municipal de Governo (Decreto Nº 956 de 22 de janeiro de 2018). Havendo
quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a reunião. Ato
seguinte a secretária, fez a leitura do texto da Bíblia Sagrada Salmos 68, 2-4 (Decreto Legislativo nº
003/1994). O Presidente, vereador Francisco Coelho da Silva: “Antes de dar continuidade na leitura dos
requerimentos, eu submeto um apelo da grande maioria dos vereadores eu gostaria de submeter a inversão
da pauta, a pauta foi aprovada por unanimidade”. Dando seguimento, o Presidente, vereador Francisco
Coelho passou os trabalhos para leitura dos EXPEDIENTES EXPEDIDOS: Projeto de Lei Municipal
Nº 099/2018, autoria do Vereador TCHUCO BENÍCIO, “Torna obrigatória, nas redes pública e particular
de ensino do Município de Manacapuru, a inscrição do grupo sanguíneo e do fator RH nas fichas
escolares e nos uniformes dos alunos, e dá outras providências”. Projeto de Lei Municipal Nº 100/2018,
autoria do Vereador JÚNIOR DE PAULA, “Dispõe sobre o ensino e a prática das Artes marciais e defesa
pessoal em geral nas escolas municipais, na forma que menciona e dá outras providências”.
Requerimentos nºs 927, 928 e 929/2018, autoria do Vereador JOÃO LUIZ, solicitando: serviços de
terraplanagem e asfalto, para travessa Josefa Menezes - Morada do Sol. Serviços de recapeamento,
construção de meio fio, calçada e iluminação pública para todo Loteamento Dona Eli. Serviços de
recapeamento, construção de meio fio e calçada para o Conjunto Eduardo Braga II. Requerimentos nºs
936 e 937/2018, autoria do Vereador ROBSON NOGUEIRA, solicitando: serviços de capinagem e
retirada de entulho na Rua André Vidal - Figueirinha. Estudos para a realização de programas de
reabilitação e geração de emprego e renda para a pessoa com deficiência e sua família no município de
Manacapuru. Requerimentos nºs 938, 939, 940, 941, 942, 943 e 944/2018, autoria do Vereador TCHUCO
BENÍCIO, solicitando: tapa buraco na Rua Sinésio Pereira (Rua 10) - Liberdade. Tapa buraco na Rua Ary
Antunes - Novo Manacá. Tapa buraco na Rua Tapajós - Centro. Tapa buraco na Rua Josefa Menezes Morada do Sol. Tapa buraco na Rua Maria Walcacer Nogueira - Terra Preta. Tapa buraco na Rua Ipixuna
- União. Tapa buraco na Rua Marcílio Dias - Centro. Requerimentos nºs 945, 946, 947, 948, 949, 950,
951 e 952/2018, autoria do Vereador ALEX BEZERRA, solicitando: informações sobre quais praças,
prédios e logradouros foram beneficiados com construção, ampliação e/ou restauração realizada pela
empresa P. Des. Andrade Eireli-ME no período de 14/06/2018 à 14/07/2018 (tinta dias) no município de
Manacapuru-AM. Informações e cópias do contrato firmado entre a Prefeitura de Manacapuru e a
empresa HBT Arquitetura e Engenharia Ltda-ME, no valor de R$ 932.810,63 (novecentos e trinta e dois
mil oitocentos e dez reais e sessenta e três centavos), para realizar construção de ponte na Vila do
Campinas – zona rural do município de Manacapuru. Processo n. 2018/03774-00. Informações e cópias
do contrato firmado entre a Prefeitura de Manacapuru e a Empresa M D. de Oliveira-ME, para
fornecimento de lanches e refeições pelo período de 90 dias, para atender solenidades oficiais correlatas
ao cerimonial da Prefeitura de Manacapuru no valor de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), carta
convite 041/2018-CLP, Processo Nº. 2018/01587-PMM, bem como cópias das notas de empenho
referente as despesas. Explicações acerca de despesas realizadas para manutenção da Guarda Municipal
de Manacapuru-AM, no valor de R$ 2.249.226,81 (dois milhões duzentos e quarenta e nove mil, duzentos
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e vinte e seis reais e oitenta e um centavos), durante o ano de 2017, bem como cópias das notas de
empenho referente as despesas. Cópias da nota de empenho e contrato firmado entre a Prefeitura de
Manacapuru e a Empresa R. V. F de Oliveira, para confecção de blusas no valor de R$ 30.800, 00 (trinta
mil e oitocentos reais). Encaminhamento à esta Casa Legislativa de uma planilha orçamentaria dos
serviços de manutenção preventiva e corretiva nos ônibus e micro-ônibus do FNDE que atendem as
escolas do sistema municipal de ensino realizado pela empresa A. C. Pereira Serviços, no valor de r$
584.560,08 (quinhentos e oitenta e quatro mil quinhentos e sessenta reais e oito centavos), pelo período de
09 meses. Cópias do contrato firmado entre a Prefeitura de Manacapuru, Felipe Oliveira de Almeida no
valor de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), referente à locação de 07 (sete) apartamentos para
estagiários de odontologia e medicina da UFAM, situada na Rua Luiz da Cunha Freire, nº. 2043 no bairro
de São José Manacapuru/AM, bem como planilha contendo nome completo, função e setor onde cada
estagiário está atuando. Colocação de tampas ou grades nos bueiros da cidade de Manacapuru.
Requerimento nº 953, 954, 955, 956, 957 e 958/2018, autoria do Vereador JÚNIOR DE PAULA,
solicitando: iluminação pública nas Ruas do bairro do Biribiri. Recapeamento das Ruas do bairro da
Liberdade. Recapeamento das Ruas do bairro do Biribiri. Recapeamento das Ruas do bairro da
Correnteza. Recapeamento das Ruas do bairro Monte Cristo. Recapeamento das Ruas do bairro Morada
do Sol. Requerimento nº 959 e 960/2018, autoria da Vereadora LINDYNÊS LEITE, solicitando:
concessão de materiais que foram destinados para a construção da Escola Municipal São Francisco de
Assis - Comunidade São Francisco - Ajaratuba II, possam ser doados a Comunidade com finalidade da
construção de um Centro Social. Construção de uma fossa sanitária na Escola Municipal São Francisco de
Assis - Comunidade São Francisco - Ajaratuba II. Parecer Nº 105/2018 – CLJRF/CMM da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao 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”. Emenda a projeto de lei nº
022/2018, de autoria do Vereador Sassá Jefferson, natureza: Modificativa ao Projeto de Lei Municipal
nº 089/2018, do Vereador Sassá Jefferson “Denomina de Eliomar Soares Feitosa, a atual Quadra de
esporte localizada na Rua Alcântara Figueira no bairro de São José”. Emenda a projeto de lei nº
023/2018, de autoria do Vereador Sassá Jefferson, natureza: Modificativa ao Projeto de Lei Municipal
nº 090/2018, 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”. Indicação nº 229/2018, autoria do
Vereador NATAN NOGUEIRA, sugerindo instalação de um Posto do Sistema Nacional de Emprego SINE no Pronto Atendimento ao Cidadão - PAC/Manacapuru. Indicação nº 230/2018, autoria do
Vereador TCHUCO BENÍCIO, sugerindo asfaltamento do Ramal da Palestina no total de 07KM, que dá
início da Rodovia Manoel Urbano e segue até a Comunidade da Palestina. Indicações nºs 231 e 232/2018,
autoria do Vereador ALEX BEZERRA, sugerindo: construção de parada de ônibus coberta, na Boulevard
Pedro Rates, próximo à Canopus Motos. Instalação de telas de proteção no campo de futebol, localizado
na Rua Ângelus Figueira - Novo Manacá. Em seguida, o Presidente, vereador Francisco Coelho, passou
aos trabalhos da ORDEM DO DIA e havendo quórum regimental. Foi ENCAMINHADA a comissão
de justiça: Projeto de Lei Municipal Nº 099/2018, autoria do Vereador TCHUCO BENÍCIO, “Torna
obrigatória, nas redes pública e particular de ensino do Município de Manacapuru, a inscrição do grupo
sanguíneo e do fator RH nas fichas escolares e nos uniformes dos alunos, e dá outras providências”.
Projeto de Lei Municipal Nº 100/2018, autoria do Vereador JÚNIOR DE PAULA, “Dispõe sobre o
ensino e a prática das Artes marciais e defesa pessoal em geral nas escolas municipais, na forma que
menciona e dá outras providências”. Foi APROVADO por unanimidade, discussão e votação (global):
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”. Foram APROVADOS por unanimidade, para primeira discussão e votação
(artigo por artigo): 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 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’”. Foi REJEITADO por dez votos contrários
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(Francisca Coroca; Sassá Jefferson; Junior de Paula; Zé Luís; João Luiz; Tchuco Benício; Natan
Nogueira; Paulo da Silva Teixeira; Pedro Henrique; Valciléia) a quatro votos favoráveis (Sérgio
Ferreira; Alex Bezerra; Lindynês Leite; Robson Nogueira): Parecer Nº 105/2018 – CLJRF/CMM da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Manacapuru, favorável ao
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”.
Foram APROVADOS por unanimidade: Emenda a projeto de lei nº 022/2018, de autoria do Vereador
Sassá Jefferson, natureza: Modificativa ao Projeto de Lei Municipal nº 089/2018, do Vereador Sassá
Jefferson “Denomina de Eliomar Soares Feitosa, a atual Quadra de esporte localizada na Rua Alcântara
Figueira no bairro de São José”. Emenda a projeto de lei nº 023/2018, de autoria do Vereador Sassá
Jefferson, natureza: Modificativa ao Projeto de Lei Municipal nº 090/2018, 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”. Foram APROVADOS por unanimidade: Requerimentos nºs 927, 928 e 929/2018,
autoria do Vereador JOÃO LUIZ. Requerimentos nºs 936 e 937/2018, autoria do Vereador ROBSON
NOGUEIRA. Requerimentos nºs 938, 939, 940, 941, 942, 943 e 944/2018, autoria do Vereador
TCHUCO BENÍCIO. Requerimento nº 953, 954, 955, 956, 957 e 958/2018, autoria do Vereador JÚNIOR
DE PAULA. Requerimento nº 959 e 960/2018, autoria da Vereadora LINDYNÊS LEITE. Foi
REJEITADO por nove votos contrários (Francisca Coroca; Sassá Jefferson; Junior de Paula; Zé Luís;
João Luiz; Tchuco Benício; Natan Nogueira; Paulo da Silva Teixeira; Sérgio Ferreira; Pedro Henrique)
a quatro votos favoráveis (Alex Bezerra; Lindynês Leite; Robson Nogueira; Valciléia) aos:
Requerimentos nºs 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951 e 952/2018, autoria do Vereador ALEX BEZERRA.
Foram ENCAMINHADAS aos destinatários: Indicação nº 229/2018, autoria do Vereador NATAN
NOGUEIRA. Indicação nº 230/2018, autoria do Vereador TCHUCO BENÍCIO. Indicações nºs 231 e
232/2018, autoria do Vereador ALEX BEZERRA. Foi RETIRADO DE PAUTA para correção pelo
autor: Requerimento nº 893/2018, autoria do Vereador JÚNIOR DE PAULA. Permanecem em Pauta
para segunda discussão e votação (globalizada): 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 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’”. Será
encaminhado para o Executivo: 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”. 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 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
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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 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 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
matriculados no ensino fundamental da rede pública Municipal de Manacapuru e dá outras providências”.
Projeto de Lei Municipal nº 098/2018, autoria do Vereador Tchuco Benício que “Dispõe sobre a
proibição das práticas de mendicâncias e de atividades de malabarismos com facas e fogo nos
cruzamentos e semáforos das vias urbanas no âmbito do Município de Manacapuru, e dá outras
providencias”. Projeto de Lei Municipal Nº 099/2018, autoria do Vereador Tchuco Benício, “Torna
obrigatória, nas redes pública e particular de ensino do Município de Manacapuru, a inscrição do grupo
sanguíneo e do fator RH nas fichas escolares e nos uniformes dos alunos, e dá outras providências”.
Projeto de Lei Municipal Nº 100/2018, autoria do Vereador Júnior De Paula, “Dispõe sobre o ensino e a
prática das Artes marciais e defesa pessoal em geral nas escolas municipais, na forma que menciona 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
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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 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:
Emenda ao projeto de lei nº 023/2018. O Presidente, vereador Francisco Coelho da Silva: “Não
esquecendo e deixar consignado na fala, que se tornou jurisprudência neste parlamento, a mesma
metodologia que utilizamos para aprovar qualquer mudança ou nomenclatura de prédios públicos.
Vereador Natan Nogueira: “Com relação ao assunto a vereadora Lindynês Leite, já tem um trabalho mais
concentrado nessa situação. Uma vez que o executivo alinhou conosco, mas depois não deram a
sequência, porque a ideia era de cada vereador era de ter uma participação, a ideia era essa que chegou até
nós”. Parecer nº 105/2018 – CLJRF. Vereador Tchuco Benício: “Eu estive dando uma folheada muito
rápida e o parecer vem favorável mesmo sem ter a autorização da prefeitura comunicando onde fica
localizada a escola. Porque isso vai para a comissão e não para os vereadores”. O Presidente, vereador
Francisco Coelho da Silva: “Há um sentimento por parte dos profissionais, de uma vez que não
precisamos dessa situação para criar uma burocracia mais ativa, então como jurisprudência se enquadra e
se aplica no mesmo caso concreto”. Discutir: Vereador Robson Nogueira: “Já que a comissão não teve o
retorno da prefeitura de forma oficial, mas nós tivemos o cuidado de verificar com vossa excelência que
teve um da internet nós tiramos e anexamos, mesmo não vindo da prefeitura nós anexamos”. Vereador
Júnior de Paula: “Só perguntar do autor se foi anexado junto ao parecer a solicitação de vossa excelência
desse pedido de informação quanto essa localidade”. Vereador Natan Nogueira: “Só para informar o
plenário sobre essa questão, inclusive não assinei o parecer apesar de esta com a assinatura da maioria dos
membros. É interessante que se tenha cada projeto as informações adequadas. Eu tenho um projeto de lei
parecido também, estou retirando por conta da informação que não tem, a informação que vossa
excelência está dizendo que não veio do vereador Sassá consta, os dois projetos estavam completos, por
isso que ele foi para a votação. Eu não assinei e sugeri para o autor que pudesse retirar para corrigir essa
falha que também é sugerida na lei, que pede que o poder público oficialize e informe onde está incluído
o aparelho público que vai ser denominado e levado o nome de uma pessoa que já faleceu. Por isso o meu
não acompanhamento nesta questão da comissão”. Declaração de voto Vereador Sérgio Ferreira: “Eu
votei a favor do parecer por entender, que mesmo se não tivesse nenhum documento que é exigido por lei,
eu ainda votaria a favor pelo trabalho que ele teve na área da educação, por isso votei a favor pelo
trabalho do professor em prol da educação de Manacapuru”. Vereador Júnior de Paula: “Deixar claro
aqui, que os votos são quanto ao parecer ou seja quanto a constituição do projeto, as partes que devem ser
seguidas e não ao mérito do projeto há qual está sendo dedicado. Estou trabalhando em um projeto de lei
para que possa estabelecer dentro desta Casa, o que se torna um prazo coerente para que o poder público
possa responder, a partir daí dentro deste projeto, o prazo de vinte a trinta dias e quando não obtiver
resposta o parlamento poder ter nesse caso uma manifestação final. E não mais, o projeto não é arquivado
porque precisa do parecer de outras comissões ainda”. O Presidente, vereador Francisco Coelho da
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Silva: “Então vamos reitera-lo este oficio e consigna no termo com prazo de dez dias para que possamos
avançar e o projeto continua em pauta”. Vereador Robson Nogueira: “Os documentos oficiais, essa
comunicação do poder legislativo executivo, ela já é previsto os prazos em lei, agora a prefeitura que não
está respeitando a casa legislativa e nem os ofícios dos vereadores, porque eu já pedi tantas vezes
informações e nunca chega. Nós sabemos que na constituição municipal e federal na lei orgânica é vinte
ou trinta dias acesso a informação. Tem que ter uma forma de enquadra a prefeitura por que não estão
atendendo o pedido de informação que é da lei de responsabilidade”. O Presidente, vereador Francisco
Coelho da Silva: “Nós haveremos de fazer um oficio e já vamos consignar, caso não obtenhamos
nenhuma resposta nós haveremos de mandar o fiscal pelo descumprimento dos pedidos do poder
legislativo”. Vereador Tchuco Benício: “Nenhum voto aqui foi contra o professor e sim contra o parecer,
tendo em vista que a própria comissão não teve todos os votos favoráveis no parecer, se a própria
comissão teve essa diferença, isso também nos dar o direito de votar pela falta do documento. Só para
deixar claro que não teve nenhuma falta de respeito com o professor e sim na questão do parecer para que
seja corrigido”. Vereador Júnior de Paula: “Solicitar de vossa excelência que seja encaminhado os anexos
dos outros ofícios, porque aqui não ta constando dos ofícios que foram pedidos e reiterados”.
Requerimento Nºs 927, 928 e 929/2018, autoria do vereador João Luiz. Apoiado pelos vereadores: Sassá
Jefferson, Tchuco Benício e Paulo Teixeira. Requerimento Nºs 938, 939, 940, 941, 942, 943 e 944/2018,
autoria do vereador Tchuco Benício. Apoiado pelos vereadores: João Luiz, Paulo Teixeira, Júnior de
Paula, Sérgio Ferreira, Pedro Henrique e Natan Nogueira. Requerimento Nºs 953, 954, 955, 956, 957 e
958/2018, autoria do vereador Júnior de Paula Apoiado pelos vereadores: João Luiz, Sérgio Ferreira,
Paulo Teixeira, Sassá Jefferson, Tchuco Benício e Pedro Henrique. Requerimento Nºs 959 e 960/2018,
autoria do vereador Lindynês Leite. Apoiado pelos vereadores: Francisco Coelho da Silva, Tchuco
Benício, Sassá Jefferson, Pedro Henrique, Júnior de Paula, Sérgio Ferreira, João Luiz, Zé Luís, Paulo
Teixeira e Natan Nogueira. Indicação Nº 229/2018, autoria do vereador Natan Nogueira. Apoiado pelos
vereadores: João Luiz, Francisco Coelho da Silva, Tchuco Benício, Sérgio Ferreira, Sassá Jefferson,
Pedro Henrique e Valciléia Maciel. Indicação Nº 230/2018, autoria do vereador Tchuco Benício. Apoiado
pelos vereadores: Natan Nogueira, Sassá Jefferson, Lindynês Leite, João Luiz, Francisco Coelho da Silva,
Sérgio Ferreira, Paulo Teixeira e Pedro Henrique. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, vereador
Francisco Coelho, encerrou a sessão ordinária do dia quatorze 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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