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APROVADA PELO PLENÁRIO EM 6/8/2018
Reunião Ordinária do dia 01 de agosto de 2018
Presidente: Vereador Maurício Wilker de Azevedo Barreto
Secretária-Geral: Carmem Glória de Almeida Carratte

No dia primeiro de agosto do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e quinze minutos,
realizou-se reunião ordinária da Câmara Municipal de Manaus, no Plenário Adriano Jorge,
em sua sede própria, na Rua Padre Agostinho Caballero Martin, n. 850, São Raimundo,
nesta Capital, Estado do Amazonas, presidida pelo vereador Maurício Wilker de Azevedo
Barreto, do Partido Humanista da Solidariedade (PHS); e, eventualmente, pela vereadora
Carmem Glória de Almeida Carratte, do Partido Republicano Progressista (PRP); tendo
esta última também secretariado os trabalhos juntamente com o vereador Gilvandro Mota
da Silva, do Partido Trabalhista Cristão (PTC). PRESENTES, ainda, os vereadores
Éwerton Campos Wanderley, Luís Felipe Silva de Souza, Marcel Alexandre da Silva,
Samuel da Costa Monteiro, Maria Jacqueline Coelho Pinheiro, Roberto Sabino Rodrigues
e Rosinaldo Ferreira da Silva, do Partido Humanista da Solidariedade (PHS); Claudiomar
Proença de Souza, Edson Bentes de Castro, Fred Willis Mota Fonseca e Joana D’ arc
dos Santos Cordeiro, do Partido da República (PR); Éverton Assis dos Santos e Robson
da Silva Teixeira, do Democratas (DEM); Marcelo Augusto da Eira Correa e Carlos Renê
de Souza Fernandes, do Partido Socialista Brasileiro (PSB); Luís Hiram Moraes Nicolau e
Gilmar de Oliveira Nascimento, do Partido Social Democrático (PSD); Dallas Wanderley
Muniz Dias, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB); Marco Antonio Souza Ribeiro
da Costa e Daniel Amaral de Vasconcelos, do Partido da Mobilização Nacional (PMN);
Joelson Sales Silva, Therezinha Ruiz de Oliveira, Francisco Plínio Valério Tomaz e Elias
Emanuel Rebouças de Lima, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB); David
Valente Reis e François Vieira da Silva Matos, do Partido Verde (PV); Álvaro João
Campelo da Mata, do Partido Progressista (PP); Reizo Felício da Silva Castelo Branco
Maués, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); Cícero Custodio da Silva, do Partido dos
Trabalhadores (PT); João Luiz Almeida da Silva, do Partido Republicano Brasileiro (PRB);
Isaac Tayah, do Partido Social Democrata Cristão (PSDC); Gilberto Borges dos Santos
Júnior, do Partido Democrático Trabalhista (PDT); Jaildo de Oliveira Silva, do Partido
Comunista do Brasil (PCdoB); e Elissandro Amorim Bessa, do Solidariedade (SD).
LICENCIADOS os vereadores Diego Roberto Afonso, do PDT; William Alexandre Silva de
Abreu, do PMN; e Gedeão Timóteo Amorim, do PMDB, na forma do art. 54, § 3.º, da
Loman. JUSTIFICADAS as ausências dos vereadores André Luiz Siqueira de Souza Cruz,
do PTC, conforme o Memorando n. 047/2018 - GVMA; Wallace Fernandes Oliveira,
Mauro Teixeira Pires Júnior e Rosivaldo Oliveira Cordovil, do PODE, conforme os
Memorandos n. 041/2018 - GVWO; n. 063/2018 - GVMT e n. 043/2018 - GVRC,
respectivamente. Havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, a
Presidente declarou aberta a reunião e, na sequência, o secretário, vereador Coronel
Gilvandro Mota, leu a Ata da sessão ordinária do dia trinta e um de julho do ano em curso.
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A Presidente passou os trabalhos para o PEQUENO EXPEDIENTE. O vereador Wilker
Barreto assumiu a presidência da Mesa Diretora. Em Questão de Ordem, os vereadores
Plínio Valério, Joelson Silva, Fred Mota, Hiram Nicolau, Roberto Sabino e Coronel
Gilvandro Mota parabenizaram o vereador Wilker Barreto pela passagem de seu natalício,
destacando a sua trajetória política e o seu trabalho na gestão da Câmara Municipal de
Manaus. O Presidente agradeceu a todos e disse que seu maior presente era ter seu pai
ao seu lado, principalmente porque os dois comemoravam aniversário no mesmo dia. Logo
após, os vereadores Gilmar Nascimento e João Luiz também prestaram as suas
homenagens ao Presidente. O Presidente agradeceu as manifestações de carinho e
passou os trabalhos para o PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro orador, vereador
Daniel Vasconcelos, inicialmente parabenizou o Presidente, elogiando a sua gestão, e,
em seguida, falou sobre a abertura da “Semana Mundial do Aleitamento Materno”, dentro
da programação do “Agosto Dourado”, que objetivava conscientizar a sociedade da
importância do leite materno, pelo menos nos seis primeiros meses de vida do bebê, a fim
de que este se tornasse um adulto melhor desenvolvido física e psicologicamente.
Prosseguindo, parabenizou os governos estadual e municipal por se preocuparem com a
questão e lembrou que mais políticas públicas deveriam ser criadas para incentivar o
aleitamento materno. Finalizando, conclamou a sociedade em geral a participar dos
eventos da campanha. O segundo orador, vereador Roberto Sabino, abordou sobre a
queda do desemprego no país, salientando que a reforma trabalhista havia feito com que
as empresas contratassem mais, diminuindo o índice. Prosseguindo, declarou que o
governo que for eleito deverá fazer reformas, principalmente no âmbito da segurança
pública, pois a violência, nas mais diversas modalidades, grassava nas ruas de todo o país,
com assaltos, e que o momento atual propunha uma reflexão sobre a responsabilidade do
cidadão nas urnas. O terceiro orador, vereador João Luiz, externou sua alegria em
retornar à tribuna, e, em seguida, pronunciou-se sobre o resgate de jovens, por meio do
esporte, aliado à educação, condição que proporcionaria, segundo ele, a reintegração
social dessas pessoas e lhes possibilitaria um futuro diferenciado, que não o do
envolvimento com as drogas e a violência. Por fim, declarou que as políticas públicas que
incentivavam a prática do esporte faziam com que a juventude desse um salto de qualidade
de vida. O quarto orador, vereador Marco Antônio Chico Preto, cobrou maior eficiência
nos investimentos aplicados da saúde pública do estado do Amazonas, ressaltando que a
gestão dos recursos era o maior desafio, haja vista que os valores investidos não geravam
os resultados esperados e que, atualmente, o governo priorizava as obras ao invés da
saúde da população. O quinto orador, vereador Coronel Gilvandro Mota, parabenizou o
seu antecessor pelo excelente pronunciamento, segundo ele, enfatizando que a situação
da saúde pública no estado era realmente preocupante, repugnante e cruel, por conta dos
desmandos de um governo que não priorizava o bem-estar da população, de acordo com o
entendimento dele. Continuando, fez um apelo ao Comandante Geral da Polícia Militar para
que não fizesse a redução do quadro de monitores dos colégios militares, sugerindo que os
policiais continuassem trabalhando de segunda a sábado até o meio-dia, em turnos de
doze horas, desde que fossem garantidos o descanso e a gratificação por atividade extra,
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mediante modificação da legislação, por determinação do governador do estado.
Finalizando, afirmou que a retirada desses profissionais das escolas criaria um grande
problema, pois iria afetar ainda mais os serviços que já estavam precários. A vereadora
Glória Carratte reassumiu a presidência da Mesa. O sexto orador, vereador Gilmar
Nascimento, manifestou-se sobre o tema da saúde, destacando a necessidade de
dinamizar a atenção à saúde do homem, e frisando que o governo do estado deveria
aparelhar os hospitais, para que a população não fosse obrigada a viajar para fazer
tratamentos de média e alta complexidade. Finalizando, falou do projeto de sua autoria que
criava princípios, diretrizes e objetivos da política de atenção à saúde integral do homem, e
sugeriu que o governo criasse bolsas para atender, junto à rede particular, os dependentes
químicos de álcool e drogas, já que não havia clínicas públicas suficientes para fazer o
tratamento dessas pessoas, segundo ele. O Presidente, após constatar a presença de
vinte e sete vereadores, por meio de chamada nominal, passou os trabalhos para a Ordem
do Dia. Em Questão de Ordem, o vereador Joelson Silva pediu preferência para a Moção
n. 100/2018, ressaltando que era oriunda não só do parlamento, mas também de vários
servidores. Na PAUTA, foi deliberado, tomou o n. 209/2018 e seguiu à Comissão de
Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Lei, de autoria do vereador Hiram Nicolau,
que “INSTITUI a iniciativa "ADOTE UM PONTO" no município de Manaus, e dá outras
providências. Foi deliberado, tomou o n. 210/2018 e seguiu à Comissão de Constituição,
Justiça e Redação o Projeto de Lei, de autoria do vereador Éverton Assis, que “INSTITUI
a Semana Municipal de Ações Voltadas à Lei Maria da Penha, nas escolas de ensino
fundamental – séries finais e de ensino médio, públicas e privadas”. Discutiu o Projeto de
Lei n. 057/2018, o vereador Cláudio Proença. Foi aprovado em segunda discussão e
seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de Lei n. 057/2018, de autoria do vereador
Cláudio Proença, que “INSTITUI, no âmbito do município de Manaus, o Dia do Professor
de Zumba, a ser comemorado no dia 15 de agosto”. Foi aprovado o Parecer Favorável da
Comissão de Comendas ao Projeto de Decreto Legislativo n.º 013/2018, de autoria do
vereador Carlos Portta, que “DISPÕE sobre a outorga do Diploma “Cidadão de Manaus”
ao Senhor MAYCON TADEU SILVA, e dá outras providências”. O supracitado projeto foi
aprovado em discussão única e promulgado, transformando-se no Decreto Legislativo
n. 420, de 1.º de agosto de 2018. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de
Comendas ao Projeto de Decreto Legislativo n.º 016/2018, de autoria do vereador
Raulzinho, que “CONCEDE Medalha de Ouro Garcitylzo do Lago Silva, na área de Mérito
Educação, a Elizeu Vieira Moreira”. O supracitado projeto foi aprovado em discussão única
e promulgado, transformando-se no Decreto Legislativo n. 421, de 1.º de agosto de
2018. Discutiram a Moção n. 100/2018, os vereadores Joelson Silva, Raulzinho e
Éwerton Wanderley. Em Questão de Ordem, o vereador Éverton Assis comunicou que o
posto de vacinação contra o sarampo estava na Casa para atender os servidores. O
Presidente corroborou a comunicação e disse que a Casa havia solicitado quatrocentas
doses da vacina para imunizar os seus colaboradores e visitantes. Discutiram ainda, a
Moção n. 100/2018, os vereadores Éverton Assis, Marcel Alexandre, Cláudio Proença,
Isaac Tayah, Professora Jacqueline, Rosinaldo Bual, Professora Therezinha Ruiz,
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Hiram Nicolau, Coronel Gilvandro Mota e Marco Antônio Chico Preto. A seguir, foi
aprovada a Moção n. 100/2018, de autoria do vereador Joelson Silva. O Presidente
agradeceu a gentileza do vereador Joelson Silva e a todos os amigos que conquistou ao
longo de sua caminhada na Câmara Municipal de Manaus. Acatou as palavras do vereador
Marcel Alexandre e externou sua alegria pelas conquistas na sua gestão, especialmente a
revitalização da Minivila Olímpica de Santo Antônio, abandonada durante quase uma
década e agora servindo à população. Disse ainda que estava tentando torná-la patrimônio
da Câmara Municipal de Manaus, para que esta pudesse mantê-la. Disse também, que se
sentia muito feliz em ver que o vereador Isaac Tayah estava recuperando a sua saúde e
agradeceu as palavras carinhosas. Agradeceu ainda, a vereadora Professora Jacqueline e
falou de seu contentamento pela recuperação de sua saúde. Concluindo, agradeceu
também ,a todos e disse que tinha que trabalhar para alcançar novas conquistas,
ressaltando que o parlamento tinha diferença de ideias e não de pessoas. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão às dez horas e quarenta e cinco
minutos. E, para que conste, eu, ............................................... (Jacqueline Pinheiro de
Lima), lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada nos termos do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus.

Maurício Wilker de Azevedo Barreto
Presidente

Luís Felipe Silva de Souza
Primeiro Vice-Presidente

Carmem Glória de Almeida Carratte
Secretária Geral

Reizo Felício da Silva Castelo Branco
Maués
Segundo Vice-Presidente

André Luiz Siqueira de Souza Cruz

Wallace Fernandes Oliveira
Terceiro Vice-Presidente

Isaac Tayah
Segundo Secretário

Marcel Alexandre da Silva
Corregedor Geral

Carlos Renê de Souza Fernandes
Terceiro Secretário

Primeiro Secretário
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Éverton Assis dos Santos
Ouvidor Geral

Ana Maria dos Santos Rocha
Chefe do Serviço de Atas
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