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APROVADA PELO PLENÁRIO EM 12/7/2018
Reunião Ordinária do dia 11 de julho de 2018
Presidente: Vereador Maurício Wilker de Azevedo Barreto
Secretária-Geral: Carmem Glória de Almeida Carratte

No dia onze de julho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e dez 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 Reizo Felício da Silva Castelo
Branco Maués, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e, eventualmente, pelo vereador
Wallace Fernandes Oliveira, do Podemos (PODE); secretariada pela vereadora Carmem
Glória de Almeida Carratte, do Partido Republicano Progressista (PRP). PRESENTES,
ainda, os vereadores Éwerton Campos Wanderley, 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); Rosivaldo
Oliveira Cordovil e Mauro Teixeira Pires Júnior, 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); 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, do Partido Social Democrático
(PSD); Dallas Wanderley Muniz Dias, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB);
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, do Partido Trabalhista Cristão (PTC); David Valente Reis e
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); 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 Maurício Wilker de Azevedo Barreto e Luís
Felipe Silva de Souza, do PHS, conforme Memorandos n. 020/2018-GP e n. 062/1018GVFS, respectivamente; Gilvandro Mota da Silva, do PTC, de acordo com Memorando n.
040/2018-GVGM; Marco Antonio Souza Ribeiro da Costa, do PMN, conforme Memorando
n. 057/2018-GVCP; Gilmar de Oliveira Nascimento, do PSD, de acordo com Memorando
n. 064/2018-GVGN; e Éverton Assis dos Santos, do DEM, conforme Memorando n.
056/2018-GVEA. Havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o
Presidente declarou aberta a reunião e convidou os presentes para acompanharem a
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execução do Hino Nacional Brasileiro. Na sequência, a secretária, vereadora Glória
Carratte, leu a Ata da sessão ordinária do dia dez de julho do ano em curso. O Presidente
passou os trabalhos para a TRIBUNA POPULAR, com o tema “Janela com intérprete de
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) nos cinemas”, de autoria do vereador Missionário
André, e convidou para compor a Mesa o Professor do Departamento de Eletrônica e
Telecomunicação da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e Diretor Presidente da
Map Technology Solutions, Manuel Augusto Pinto Cardoso. O vereador Wallace Oliveira
assumiu a presidência da Mesa. Com a palavra, o vereador Missionário André destacou
a importância do assunto para a sociedade, ressaltando que os surdos tinham o direito
garantido, por meio da lei federal n. 13.136/2015, de poder ter a janela de cinema.
Explicou, em seguida, que sua proposta era utilizar a janela com um “avatar”, tendo como
base a plataforma conhecida como “Giulia”, desenvolvida pelo professor Manuel Cardoso.
Com a palavra, o professor Manuel Cardoso disse que a tecnologia era um processo
contínuo de melhoramentos, criada com base nos problemas, e explicou que a plataforma
iria assistir a uma comunidade de cento e cinquenta e quatro mil surdos no estado. Com a
palavra, o professor da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Hamilton Rodrigues,
disse que a propositura do vereador Missionário André era de extrema relevância, dada a
importância da tecnologia na vida do indivíduo surdo. Prosseguindo, falou do desafio
linguístico que a plataforma enfrentaria, frisando que não concordava com a tecnologia
para a acessibilidade comunicacional dos surdos. Manifestaram-se na Tribuna os
vereadores Plínio Valério, Joelson Silva, Joana D’arc e Elissandro Bessa. Em suas
Considerações Finais, o professor Manuel Cardoso falou com relação ao
posicionamento do professor Hamilton Rodrigues e disse que precisavam dialogar mais,
pois a intenção era que se começasse de algum ponto, tendo em vista que a tecnologia
estava em constante evolução, e a parte linguística poderia ser aperfeiçoada. O
Presidente salientou a importância do debate e agradeceu a participação de todos. Em
seguida, suspendeu a sessão para a despedida dos convidados, às nove horas e
cinquenta e seis minutos. Na reabertura, passou os trabalhos para o PEQUENO
EXPEDIENTE. Em Questão de Ordem, o vereador Plínio Valério falou sobre a
necessidade da mudança do Regimento Interno, que dispunha sobre a realização da
Ordem do Dia. O primeiro orador, vereador Elissandro Bessa, parabenizou a iniciativa
do vereador Missionário André pela realização da Tribuna Popular e falou sobre a vitória da
bancada do Amazonas e do nordeste na derrubada do Decreto Legislativo que atentava
contra a Zona Franca de Manaus (ZFM). Finalizando, parabenizou os senadores do estado
que atuaram em defesa do polo industrial e da economia local, garantindo a manutenção
dos empregos. O segundo orador, vereador Daniel Vasconcelos, manifestou-se sobre o
resgate do time de futebol e de seu técnico na Tailândia, parabenizando os voluntários que
arriscaram as suas vidas, e evidenciou que em Manaus alguns grupos agiam da mesma
forma, levando esperança às pessoas da comunidade, através da doação de alimentos e
de outros itens. Parabenizou, em seguida, o time Atlético Paraense e a Cáritas Paroquial,
instituições que tiravam as pessoas da miséria, levando alimentos, solidariedade e amor ao
próximo, bem como a Casa Andreia, um abrigo que cuidava dos idosos com hanseníase.
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Ao finalizar, reportou-se ao grupo Esperança Viva, da Igreja Católica, que atendia as
pessoas com dependência das drogas, e ressaltou que todas eram entidades que serviam
de exemplo e modelo para a sociedade, pois eram projetos que fortaleciam o bem comum.
O vereador Reizo Castelo Branco reassumiu a presidência da Mesa. O terceiro orador,
vereador Roberto Sabino, complementou a fala de seu antecessor, acrescentando o
trabalho social das igrejas evangélicas, que combatiam a violência e a sensação de
insegurança da população. Prosseguindo, disse que era necessário valorizar a iniciativa
das pessoas que se dispunham a difundir o amor ao próximo, e finalizou, parabenizando o
apoio de todas as Igrejas. A quarta oradora, vereadora Joana D’arc, pronunciou-se sobre
a dificuldade de acessibilidade ao sistema público de saúde, tendo em vista que no recesso
precisou dos serviços e pôde verificar in loco a falta de estrutura para o atendimento da
população. Em seguida, falou de seu projeto de Lei n. 169/2018 referente à colocação do
QR Code nas placas das obras públicas municipais, para que as informações fossem
acessadas por smartphone pela população. Encerrando, pediu o apoio dos seus pares para
a aprovação do referido projeto, por ser mais um instrumento de transparência nas obras
públicas da cidade. O quinto orador, vereador Sassá da Construção Civil, discursou
sobre o abandono das praças de Manaus, mencionando, como exemplo, a Praça da Matriz
(do Relógio), que, apesar de recém-inaugurada, não era mais frequentada pelas pessoas
devido à falta de segurança. Prosseguindo, referiu-se à reforma trabalhista, afirmando que
o governo federal não tinha comprometimento com o país. Por fim, disse que suas falas
anteriores estavam sendo corroboradas, ao longo do tempo, no que se referia à falta de
respeito do Presidente para com a bancada de parlamentares do estado do Amazonas.
Em Questão de Ordem, o vereador Hiram Nicolau pediu que o Presidente da Mesa
Diretora convocasse os vereadores ou encerrasse a sessão, em virtude da falta de quórum.
O sexto orador, vereador Cláudio Proença, parabenizou a sua equipe de colaboradores
pelo comprometimento com os trabalhos realizados no gabinete e nas comunidades. Em
seguida, reclamou da burocracia do atendimento nas secretarias, que atrapalhavam o bom
andamento dos serviços da Prefeitura nas comunidades. Ao finalizar, afirmou que o povo
precisava ter uma aproximação com o legislador, e, por tal, possuía um gabinete popular
na zona leste de Manaus a serviço das comunidades. O sétimo orador, vereador Fred
Mota, considerou abusivo o comportamento do Presidente da República por ter editado um
decreto que reduzia os incentivos fiscais de empresas instaladas na Zona Franca de
Manaus (ZFM), e parabenizou os senadores e deputados federais pelo estado do
Amazonas que, ao derrubarem o referido decreto, representaram o clamor do povo. Em
Questão de Ordem, o vereador Rozivaldo Cordovil convocou os membros da Comissão
de Transporte para uma reunião no dia seguinte, às nove horas, na sala das Comissões. O
oitavo orador, vereador Éwerton Wanderley, abordou sobre a importância da prevenção
contra o câncer de mama, salientando que os agentes comunitários de saúde tinham um
papel fundamental na difusão de informações sobre o exame de mamografia para a
comunidade feminina. Finalizando, disse que tinha certeza de que a Secretaria Municipal
de Saúde (Semsa) vinha se esforçando, mas os recursos federais limitavam o acesso das
mulheres ao exame. A nona oradora, vereadora Professora Therezinha Ruiz, declarou
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que a Comissão de Educação, a qual presidia, vinha procurando responder aos anseios da
população. Em seguida, esclareceu que possuía vários requerimentos cobrando da
Secretaria Municipal de Educação (Semed) que os duzentos pedagogos classificados no
concurso de dois mil e catorze fossem chamados, sendo que estes já foram chamados e
empossados. Prosseguindo, afirmou que poucas prefeituras realizavam concurso, em face
da preocupação com a economia do país, principalmente após a greve dos caminhoneiros,
no entanto, a Prefeitura de Manaus havia realizado um novo concurso, através do qual já
foram chamados setenta e oito profissionais, mas somente trinta e seis se apresentaram, e
as salas de aula não podiam ficar sem professor. A oradora disse que, durante as reuniões
dos concursados, estava sendo crucificada, pois diziam que ela era contra os concursados,
o que não procedia, segundo ela. Lamentou que o vereador François estivesse envolvido
nessa situação e disse estar extremamente decepcionada com o seu comportamento. Por
fim, garantiu que os concursados seriam chamados o mais breve possível, dentro de um
planejamento financeiro responsável. Em Questão de Ordem, a vereadora Joana D’arc
hipotecou seu apoio à vereadora Professora Therezinha Ruiz, em razão do assédio moral e
psicológico que sofreu. Disse que as mulheres não podiam se calar e tinham que ir à
tribuna quantas vezes fossem necessárias para repudiar essas situações. Em Questão de
Ordem, o vereador Professor Samuel informou que na próxima reunião seria possível
esclarecer o assunto levantando pela vereadora Professora Therezinha Ruiz. Em Questão
de Ordem, a vereadora Professora Jacqueline registrou o seu apoio à vereadora
Professora Therezinha Ruiz, esclarecendo que, como educadora e membro da Comissão
de Educação, sabia do empenho da vereadora Professora Therezinha para que os
profissionais que prestaram concurso para a Secretaria Municipal de Educação fossem
chamados. Em Questão de Ordem, o vereador Professor François falou que respeitava
a vereadora Professora Therezinha Ruiz e que não estava influenciando o grupo de
professores contra ela, bem como jamais incitaria o desrespeito a uma parlamentar de tal
porte. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão às onze horas.
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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