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Câmara Municipal de Manaus
LEGISLATURA 2017 A 2020
APROVADA PELO PLENÁRIO EM 13/8/2018
Reunião Ordinária do dia 08 de agosto de 2018
Presidente: Vereador Maurício Wilker de Azevedo Barreto
Secretária-Geral: Carmem Glória de Almeida Carratte

No dia oito 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, pelo vereador
Reizo Felício da Silva Castelo Branco Maués, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB);
secretariada pela vereadora Carmem Glória de Almeida Carratte, do Partido Republicano
Progressista (PRP). 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); Wallace Fernandes Oliveira, do Podemos
(PODE); Claudiomar Proença de Souza, Edson Bentes de Castro, Fred Willis Mota
Fonseca e Joana Darc dos Santos Cordeiro, do Partido da República (PR); Éverton Assis
dos Santos, 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); André
Luiz Siqueira de Souza Cruz e Gilvandro Mota da Silva, do Partido Trabalhista Cristão
(PTC); François Vieira da Silva Matos, do Partido Verde (PV); Álvaro João Campelo da
Mata, do Partido Progressista (PP); 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 Robson da Silva Teixeira, do DEM,
conforme o Memorando n. 063/2018 - GVRT; David Valente Reis, do PV, conforme o
Memorando n. 044/2018 - GVDR; e Rosivaldo Oliveira Cordovil e Mauro Teixeira Pires
Júnior, do PODE, de acordo com os Memorandos n. 045/2018 - GVRC e n. 068/2018 GVMT, respectivamente. Havendo quórum regimental e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a reunião e, na sequência, a secretária, vereadora
Glória Carratte, leu a Ata da sessão ordinária do dia sete de agosto de dois mil e dezoito. O
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Presidente comunicou a todos que, pelo terceiro ano consecutivo, a Casa celebrava a
renovação do termo de cooperação técnica com o Poder Judiciário, cujo objetivo era
fortalecer os trabalhos feitos pelas Varas dos Juizados Especializados no Combate à
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Em seguida, passou os trabalhos para a
TRIBUNA POPULAR, de autoria do vereador Plínio Valério, com o tema “O
funcionamento das escolas indígenas: garantia de educação escolar intercultural e
multilíngue”. O vereador Reizo Castelo Branco assumiu a presidência da Mesa,
convidando para compô-la o Ilmo. senhor presidente do Conselho Estadual de Educação
Escolar Indígena do Amazonas (CEEI-AM), Enilson Frota de Lima; o Ilmo. senhor Zenilton
“Mura”, responsável da Coordenação das Organizações Indígenas do Amazonas (Coipam);
e os representantes indígenas, senhores Francisco, Marciane, Orlando, Jeziel “Saterê” e
Alciley. Com a palavra, o vereador Plínio Valério destacou a importância do Conselho
para o assessoramento e a fiscalização das ações educacionais das escolas indígenas,
salientando que, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, Povos Indígenas e
Minorias na Câmara Municipal de Manaus, sentia-se honrado em discutir os assuntos
inerentes ao único Conselho Indígena normativo no país. Com a palavra, o senhor
Enilson Frota apresentou o histórico da formação do Conselho, sua composição e os seus
objetivos, e solicitou apoio dos vereadores, no sentido de melhorar as ações das políticas
públicas para a educação escolar intercultural e multilíngue dos povos indígenas. Com a
palavra, o senhor Zenilton “Mura” reforçou a necessidade de apoio para o fortalecimento
do Conselho, tendo em vista que a situação escolar indígena precisava de atenção e
respeito. Em suas Considerações Finais, o vereador Plínio Valério ratificou sua
preocupação com o tema, salientando a necessidade de criação de políticas públicas para
a comunidade indígena, principalmente para a educação, e finalizou, afirmando que o índio
precisava de respeito e dignidade. Manifestaram-se na Tribuna os vereadores Professor
Samuel, Professora Jacqueline e Wallace Oliveira. O Presidente parabenizou o
vereador Plínio pela importância do tema da Tribuna e agradeceu a todos os presentes.
Prosseguindo, reafirmou o compromisso da Casa com o povo indígena, ressaltando a
importância das políticas públicas para essa população. Em seguida, suspendeu a reunião
para a despedida dos convidados. Na reabertura, passou os trabalhos para o PEQUENO
EXPEDIENTE. O primeiro orador, vereador Roberto Sabino, pronunciou-se sobre a
importância do voto consciente do povo para eleger bons representantes e mudar a
realidade brasileira, principalmente quanto à falta de segurança, que atingia todas as
famílias. O segundo orador, vereador Cláudio Proença, retomou o assunto de seu
antecessor, declarando que o cidadão não deveria eleger candidatos oportunistas, que
prometessem o que não pudessem fazer e não cumprissem o que prometessem. Finalizou,
afirmando que os eleitores deveriam votar com consciência. A terceira oradora, vereadora
Joana D’arc, falou sobre o caso dos cinquenta animais que viviam em condições precárias
numa residência de classe média na zona centro-sul de Manaus, conforme denúncia feita
por vizinhos, e disse que era preciso debater soluções para casos como este, visto que, em
Manaus, além de não existir abrigo público, as ONGs estavam lotadas e o Centro de
Controle de Zoonoses (CCZ) estava fechado havia, pelo menos, cinco meses.
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Prosseguindo, informou que a sua Indicação, apresentada em dois mil e dezessete,
propondo a criação de um núcleo de castração com abrigo temporário, para que os animais
pudessem ficar no pós-operatório e retornar às ruas como cães comunitários, poderia
ajudar nesse caso e em muitos outros. O quarto orador, vereador Wallace Oliveira,
reportou-se à importância das políticas públicas de prevenção à violência contra a mulher,
lamentando casos ocorridos como o da advogada que foi jogada do prédio onde morava
pelo próprio marido. Em seguida, externou sua preocupação com o fato de que as políticas
públicas em vigor não estivessem sendo suficientes para conter os índices crescentes de
violência contra a mulher, e propôs uma reflexão sobre a necessidade de se buscar
alternativas para que este gênero fosse efetivamente protegido de qualquer espécie de
violência. Encerrando, declarou que as mulheres deveriam reagir à violência, fazendo o
registro de ocorrência e se afastando do agressor. A quinta oradora, vereadora
Professora Jacqueline, manifestou-se sobre o aumento dos casos de malária na cidade
de Manaus, salientando que o Prefeito Arthur Neto estava fazendo um trabalho massificado
nas áreas urbanas e rurais para que fosse contida. Prosseguindo, disse que era uma
doença infecciosa específica da região norte, porque o mosquito, o vetor de transmissão,
estava migrando para as áreas urbanas, em virtude do desmatamento. Finalizando,
parabenizou a iniciativa do Chefe do Executivo de contratar mais agentes de saúde para
trabalharem nas áreas de maior infestação da doença, e frisou que as autoridades
precisavam difundir essas ações, inibir as invasões irregulares e acompanhar o
desmatamento nas áreas rurais, o qual trazia problemas para toda a população. O sexto
orador, vereador Coronel Gilvandro Mota, reafirmou o seu compromisso com a cidade de
Manaus e disse que o Prefeito Arthur Neto continuaria firme no propósito de fazer o melhor
para o povo. Finalizando, falou da importância do momento que antecedia às eleições para
que a população elegesse seus representantes com bom senso, tendo em vista que estes
poderiam mudar a realidade brasileira de uma crise sem precedentes, com um déficit fiscal
preocupante. 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
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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

Éverton Assis dos Santos
Ouvidor Geral

Ana Maria dos Santos Rocha
Chefe do Serviço de Atas

Primeiro Secretário
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