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APROVADA PELO PLENÁRIO EM 13/3/2018
Reunião Ordinária do dia 12 de março de 2018
Presidente: Vereador Maurício Wilker de Azevedo Barreto
Secretária-Geral: Carmem Glória de Almeida Carratte
No dia doze de março do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e doze 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, pelos vereadores
Luís Felipe Silva de Souza, do Podemos (PODE); e Carmem Glória de Almeida Carratte,
do Partido Republicano Progressista (PRP); tendo estes também secretariado os trabalhos.
PRESENTES, ainda, os vereadores Samuel da Costa Monteiro e Maria Jacqueline Coelho
Pinheiro, do Partido Humanista da Solidariedade (PHS); Rosivaldo Oliveira Cordovil,
Wallace Fernandes Oliveira 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); Éverton Assis dos
Santos e Robson da Silva Teixeira, do Democratas (DEM); Marcelo Augusto da Eira
Correa, Carlos Renê de Souza Fernandes e Rosinaldo Ferreira da Silva, do Partido
Socialista Brasileiro (PSB); Luís Hiram Moraes Nicolau e Gilmar de Oliveira Nascimento,
do Partido Social Democrático (PSD); Marcel Alexandre da Silva e Dallas Wanderley
Muniz Dias, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB); Marco Antônio
Souza Ribeiro da Costa e William Alexandre Silva de Abreu, do Partido da Mobilização
Nacional (PMN); Francisco Plínio Valério Tomaz e Danízio Elias Souza, do Partido da
Social Democracia Brasileira (PSDB); André Luiz Siqueira de Souza Cruz e Gilvandro
Mota da Silva, 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); Éwerton Campos Wanderley, do Partido da Pátria Livre (PPL); Reizo
Felício da Silva Castelo Branco Maués, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); Joelson
Sales Silva, do Partido Social Cristão (PSC); Cícero Custodio da Silva, do Partido dos
Trabalhadores (PT); Amauri Batista Colares, do Partido Republicano Brasileiro (PRB);
Roberto Sabino Rodrigues, do Partido Republicano da Ordem Social (PROS); Gilberto
Borges dos Santos Júnior, do Partido Democrático Trabalhista (PDT); Jaildo de Oliveira
Silva; do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), e Elissandro Amorim Bessa, (SEM
PARTIDO). LICENCIADOS os vereadores Elias Emanuel Rebouças de Lima, do PSDB;
João Luiz Almeida da Silva, do PRB; Diego Roberto Afonso, do PDT; e Gedeão Timóteo
Amorim, do PMDB, na forma do art. 54, § 3.º, da Loman. JUSTIFICADAS as ausências
dos vereadores Isaac Tayah, do PSDC, conforme Memorando n. 014/2018 – GVITA; e
Therezinha Ruiz de Oliveira, do DEM, de acordo com o Memorando n. 012/2018 – GVTR.
Havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o Presidente declarou
aberta a reunião e convidou os presentes para acompanharem a execução do Hino
Nacional Brasileiro. Na sequência, a secretária, vereadora Glória Carratte, leu a Ata da
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sessão ordinária do dia sete de março do ano em curso. O Presidente passou os trabalhos
para o PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro orador, vereador Elissandro Bessa, falou
sobre o fornecimento de água na cidade de Manaus e sobre a instalação da nova Agência
Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus – Ageman. O
orador relatou que o titular da pasta municipal, senhor Fábio Alho, passou doze anos à
frente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas Arsam e não resolveu o problema do fornecimento de água na cidade. Por fim, o orador
disse que esperava que o diretor-presidente da citada agência resolvesse de uma vez por
todas o problema do abastecimento de água na cidade. O segundo orador, vereador
Dallas Wanderley, parabenizou o vice-prefeito e o secretário de obras, Marcos Rotta, pela
passagem do seu natalício, ocorrido no dia onze de março. Em seguida, o orador informou
que deu entrada num Projeto de Lei, cujo objetivo era dar prioridade de atendimento às
pessoas que passavam por tratamento de hemodiálise, câncer ou colostomia na cidade de
Manaus. Finalizando, o orador destacou que as pessoas beneficiadas pela citada lei
receberiam um tipo de identificação concedido pela prefeitura ou órgão público de saúde
para identificar formalmente a condição do paciente. O terceiro orador, vereador Mauro
Teixeira, criticou o Acordo Operacional do Transporte (Acop) pelas práticas que vinha
cometendo em relação às mudanças nas linhas de ônibus do transporte coletivo, bem
como a retirada de algumas delas, motivo pelo qual sugeriu que fosse criada uma Frente
Parlamentar para tratar sobre o problema. Finalizando, o orador cobrou novamente do
poder público, conforme havia solicitado através de indicação, a instalação de um Ponto de
Integração em frente ao Conjunto Santos Dumont, na Avenida Torquato Tapajós. O quarto
orador, vereador Fred Mota, parabenizou a Procuradora da Casa, Dr.ª Priscila, pela
passagem do seu aniversário. Parabenizou ainda a Prefeitura, na pessoa do vice-prefeito
Marcos Rotta, pelo início das obras na Avenida Djalma Batista, bem como pela passagem
do seu aniversário, ocorrido no dia anterior. O orador cumprimentou e deu boas-vindas ao
deputado Wanderley Dallas, que se encontrava na Casa. Finalizando, agradeceu e
parabenizou também a Prefeitura e o Coronel Franclides Corrêa, superintendente da
SMTU, pela solicitação atendida, referente à reabertura da parada de ônibus localizada na
Avenida Leonardo Malcher com a Avenida Duque de Caxias, no bairro Cachoeirinha. O
Presidente registrou a presença do deputado Wanderley Dallas, desejando a ele boasvindas. Em seguida, a vereadora Glória Carratte assumiu a direção dos trabalhos. A
quinta oradora, vereadora Joana D’arc, manifestou-se novamente sobre a questão dos
medicamentos vencidos encontrados durante a fiscalização realizada na última quinta-feira,
no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). A oradora lamentou o ocorrido e garantiu que
iria convocar, por meio de requerimento, os representantes da Secretaria Municipal de
Saúde e do CCZ, para prestar esclarecimentos sobre a qualidade do serviço público na
cidade de Manaus. A Presidente, vereadora Glória Carratte, solicitou ao vereador Felipe
Souza que assumisse a direção dos trabalhos. O vereador Felipe Souza assumiu a
direção dos trabalhos. O sexto orador, vereador Éwerton Wanderley, criticou as
empresas de transporte público pelo desserviço prestado à população da cidade de
Manaus, segundo ele, e lamentou os altos índices de assaltos ocorridos nos transportes
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coletivos. Finalizando, o orador lamentou ainda o descumprimento da Loman, a qual
preconizava vinte e cinco por cento da renovação da frota anualmente, tendo sido até o
ano passado de apenas dois por cento. O sétimo orador, vereador Sassá da Construção
Civil, denunciou que a empresa Andrade Gutierrez estava ameaçando retirar o valetransporte, a cesta básica e o plano de saúde dos trabalhadores, razão pela qual informou
que daria entrada numa ação junto ao Ministério Público em defesa dos trabalhadores.
Prosseguindo, o orador manifestou-se sobre o desserviço prestado, segundo ele, pelas
empresas de transportes coletivos e Manaus Ambiental. Por fim, o orador falou sobre a
importância da união dos parlamentares em prol dos problemas da cidade de Manaus. O
oitavo orador, vereador Wallace Oliveira, parabenizou o discurso proferido da tribuna
pela vereadora Joana D’arc em defesa dos animais. O orador criticou novamente a falta de
medicamentos para o tratamento de pacientes da Fundação de Controle de Oncologia do
Estado do Amazonas (FCecon) e chamou a atenção das mídias jornalísticas para o caso.
Em seguida, relatou que já havia enviado requerimento à Secretaria Estadual de Saúde
(Susam), em resposta ao qual a referida entidade não deu esclarecimentos precisos. Por
fim, o orador solicitou às mídias e aos profissionais de jornalismos que repercutissem o
cenário atual da citada fundação. Em Questão de Ordem, a vereadora Professora
Jacqueline pediu licença para se ausentar para representar a Casa no evento da
Associação Brasileira de Mulheres e Carreiras Jurídicas, na OAB/AM. O Presidente acatou
o pedido. O nono orador, vereador Marco Antônio Chico Preto, manifestou preocupação
com as notícias veiculadas a respeito da administração pública do estado do Amazonas.
Em seguida, o orador referiu-se à decisão da Prefeitura de Manaus em substituir a
concessionária Manaus Ambiental por outra empresa. O orador sugeriu que a Casa
pontuasse junto à Prefeitura alterações necessárias, que deveriam representar os
interesses da cidade, a serem atendidas pela concessionária, e pontuou as devidas
alterações. Finalizando, o orador propôs ainda que a Prefeitura, ao discutir a composição
societária, cobrasse da concessionária uma nova composição das tarifas de esgotos. O
décimo orador, vereador Coronel Gilvandro Mota, destacou o Projeto de Lei de sua
autoria, referente à instituição da Semana Municipal do Uso Racional de Medicamentos da
Cidade de Manaus. Prosseguindo, o orador fez coro à fala do vereador Marco Antônio
Chico Preto em relação à questão da concessionária de água da cidade de Manaus e disse
que precisavam ser revistas algumas coisas que eram relevantes, como o valor da taxa de
esgoto. O orador defendeu a revisão da legislação sobre a taxa de drenagem e esgoto em
condomínios, enfatizando que a maioria deles não pagava pelo serviço prestado.
Finalizando, o orador defendeu ainda a continuidade e o incentivo da tarifa social que
beneficiava as pessoas de baixa renda, mas acrescentou que havia a necessidade de
evitar desperdícios, sob pena da perda do benefício. O décimo primeiro orador, vereador
Raulzinho, reportou-se ao Projeto de Lei, de sua autoria, que tratava sobre a criação do
"Cartão de Vacina Digital" na cidade de Manaus. Em seguida, o orador manifestou-se
sobre o acidente ocorrido no último final de semana, com um ônibus da empresa Açaí
Transportes, em decorrência do qual veio a óbito uma pessoa. O orador pediu que
providências fossem tomadas em relação ao caso, porque os ônibus da mencionada
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empresa não tinham condições de trafegabilidade na cidade de Manaus. Em Questão de
Ordem, o vereador Elissandro Bessa comunicou aos membros da Comissão de Esportes,
que a reunião, que iria ocorrer naquele dia, fora adiada para o dia seguinte, após o
Plenário. O Presidente avisou os vereadores que se encontravam com a documentação
pendente para a abertura de conta no Bradesco, inclusive, alguns funcionários de
gabinetes, que providenciassem seus documentos, em razão de que o citado banco estaria
somente até aquele dia, com a sua equipe, agilizando o processo de abertura de conta. O
décimo segundo orador, vereador Dante, falou sobre a ação realizada pelos jovens na
sede do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), intitulada "Jovens Sangue Bom",
referente à doação de sangue para a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia
do Amazonas (Hemoam). O orador saudou a iniciativa e sugeriu aos demais partidos que
desenvolvessem iniciativa semelhante. Ao finalizar, relatou sobre sua visita ao Conjunto
Viver Melhor, cujo intuito foi verificar o que estava sendo realizado no terminal de ônibus do
citado conjunto pela Prefeitura de Manaus. O décimo terceiro orador, vereador Júnior
Resgate, parabenizou também o vice-prefeito, Marcos Rotta, pela passagem do seu
aniversário, ocorrido no dia anterior e agradeceu-lhe por ter atendido ao seu pedido,
referente ao asfaltamento de quatros ruas no bairro Grande Vitória. Prosseguindo, o orador
criticou a concessionária Manaus Ambiental pelo desserviço, segundo suas palavras,
prestado à cidade de Manaus. Concluindo, o orador citou o capítulo dez, do livro de Isaías,
que descreve o governo do justo e do injusto. O Presidente informou aos vereadores que a
gerente do Banco do Bradesco se encontrava em uma sala, atrás do Plenário, para tentar
atendê-los em suas pendências de abertura de contas. O décimo quarto orador, vereador
Marcel Alexandre, revelou preocupação com o prazo de expiração dos incentivos fiscais
administrados pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), o qual
ocorreria no dia trinta e um de dezembro de dois mil e dezoito. O orador chamou a atenção
dos parlamentares e da bancada federal, mencionando que o maior incentivo fiscal
administrado pela Sudam era a redução de setenta e cinco por cento do imposto de renda
da pessoa jurídica, e defendeu que houvesse uma mobilização por parte da bancada do
governo federal, governo estadual e da Prefeitura, no sentido de averiguar a procedência
da citada redução. O décimo quinto orador, vereador Plínio Valério, manifestou-se sobre
o assunto abordado na tribuna da Casa pela vereadora Joana D'arc e Wallace Oliveira.
Continuando, o orador pediu o cumprimento da Lei 645, de 13 de março de 2002, de sua
autoria, em razão das matérias mostradas nos telejornais a respeito de duas escolas da
rede estadual de ensino que estavam fechadas para reformas e de uma da rede municipal
que não tinha energia elétrica. Por fim, o orador solidarizou-se à jornalista Tereza Teófilo,
pelo falecimento do seu marido, Raimundo Valentim, e informou que faria Moção de Pesar
em memória do falecido. O décimo sexto orador, vereador Joelson Silva, registrou a
visita, ocorrida na última sexta-feira, do secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Virgílio
Bisneto, na Escola Municipal Professor Waldir Garcia, em razão de a citada escola ter sido
escolhida como a primeira unidade de ensino da região norte a receber o prêmio de
“Escola Transformadora”, concedido pela Ashoka Empreendedores Sociais, pelo índice
zero de abandono. O orador informou que a rede municipal de ensino alcançou em dois mil
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e dezessete o melhor índice de aprovação do ensino fundamental nos últimos dezessete
anos, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep). Por fim, o orador afirmou que, mediante as denúncias feitas pela vereadora
Joana D'arc, o Secretário Municipal de Saúde, Magaldi, havia tomado as devidas
providências e instalado uma sindicância para que fossem apurados os fatos relatados
durante a visita da citada vereadora ao CCZ. O vereador Wilker Barreto reassumiu a
direção dos trabalhos e encerrou o Pequeno Expediente. Em seguida, convidou os
vereadores que se encontravam nos seus gabinetes a comparecerem ao Plenário e
solicitou ao secretário, vereador Felipe Souza, que fizesse a chamada nominal e
justificasse a ausência da vereadora Professora Jacqueline. E, constatando o quórum
regimental, de trinta e três vereadores, o Presidente deu início à ORDEM DO DIA. Em
Questão de Ordem, o vereador Marco Antônio Chico Preto pediu o retorno do
Requerimento n. 434/2018 à pauta. O Presidente acatou o pedido. Em Questão de
Ordem, o vereador Marcel Alexandre pediu preferência ao Requerimento n. 012/2018, de
autoria da vereadora Professora Therezinha Ruiz, e informou que iria subscrever o citado
requerimento. O Presidente acatou o pedido. Em Questão de Ordem, o vereador Jaildo
dos Rodoviários pediu preferência ao Requerimento n. 447/2018. O Presidente acatou o
pedido. Em Questão de Ordem, o vereador Coronel Gilvandro Mota pediu preferência ao
Requerimento n. 076/2018. O Presidente acatou o pedido. Na PAUTA, foi aprovado o
Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação à Emenda 001, de
autoria do vereador Plínio Valério, e Contrário à Emenda 002, de autoria do vereador
Marco Antônio Chico Preto ao Projeto de Lei n. 024/2017, de autoria do vereador Dante,
que “DISPÕE sobre o descarte ambientalmente adequado de filmes de radiografia usados
no âmbito do município de Manaus”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de
Finanças, Economia e Orçamento. Foi retirado de pauta, pela Mesa Diretora, o Projeto
de Lei n. 230/2017, de autoria do vereador Gilmar Nascimento, que “DISPÕE sobre a
instalação de Semáforos Sonoros, para auxiliar a travessia de pessoa com deficiência
visual e de pessoa com baixa visão e mobilidade reduzida em vias do município”.
Discutiram o Parecer Favorável da Comissão de Saúde ao Projeto de Lei n. 165/2017,
os vereadores Wilker Barreto, Joelson Silva e Marco Antônio Chico Preto. A seguir, foi
aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Saúde ao Projeto de Lei n. 165/2017, de
autoria do vereador Carlos Porta, que “ALTERA a Lei n. 392, de 27 de junho de 1997 –
Código Sanitário de Manaus – e dá outras providências”. O supracitado projeto foi
aprovado em primeira discussão e retornou às Comissões em razão de Emenda. Foi
aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico ao Projeto
de Lei n. 248/2017, de autoria do vereador Sarg. Bentes Papinha, que “DISPÕE sobre o
reconhecimento e denominação de logradouro público como “Praça Sumaúma”. O
supracitado projeto foi aprovado em primeira discussão e seguiu à segunda discussão na
forma da lei. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Comendas ao Projeto
de Decreto Legislativo n. 038/2017, de autoria do vereador Marco Antônio Chico Preto,
que “CONCEDE a "Medalha de Ouro Cidade de Manaus" ao senhor Marcelo Sousa de
Jesus". O supracitado projeto foi aprovado em discussão única e promulgado,
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transformando-se no Decreto Legislativo 404, de 12 de março de 2018. Foi aprovado o
Parecer Favorável da Comissão de Comendas ao Projeto de Decreto Legislativo n.
041/2017, de autoria do vereador William Abreu, que “DISPÕE sobre a outorga do
Diploma “Cidadão de Manaus” ao Senhor MOACIR TADEU BIONDO, e dá outras
providências”. O supracitado projeto foi aprovado em discussão única e promulgado,
transformando-se no Decreto Legislativo 405, de 12 de março de 2018. O Presidente
solicitou à DL que o Projeto de Lei n. 230/2017, de autoria do vereador Gilmar Nascimento,
que foi retirado pela Mesa Diretora, retornasse à pauta do dia seguinte. Foi aprovado o
Parecer Favorável da Comissão de Comendas ao Projeto de Decreto Legislativo n.
044/2017, de autoria do vereador Gilmar Nascimento, que “CONCEDE a Medalha de
Ouro Cidade de Manaus ao Médico, Diretor e Administrador da Maternidade Cidade Nova
Dona Nazira Daou e professor, o Dr. José Menezes Ribeiro Junior”. O supracitado projeto
foi aprovado em discussão única e promulgado, transformando-se no Decreto
Legislativo 406, de 12 de março de 2018. Foram lidos, para conhecimento dos
vereadores, os Pareceres Contrários, aprovados pela Comissão de Constituição Justiça
e Redação, às seguintes matérias: 1. Projeto de Lei n. 063/2017, de autoria do vereador
Hiram Nicolau, que “DISPÕE sobre a concessão de isenção do IPTU para pessoas idosas
e dá outras providências”. 2. Projeto de Lei n. 262/2017, de autoria do vereador Marco
Antônio Chico Preto, que “DISPÕE sobre a validade das passagens adquiridas para
utilização no sistema de transporte público de Manaus”. 3. Projeto de Lei n. 273/2017, de
autoria dos vereadores Marco Antônio Chico Preto e Sarg. Bentes Papinha, que
“AUTORIZA o município de Manaus a firmar convênio e realizar pagamento por meio de
diárias aos Policiais, Civis e Militares, e aos Bombeiros Militares do Estado do Amazonas
que exercerem atividade municipal delegada junto ao Governo do Estado, e dá outras
providências”. 4. Projeto de Lei n. 289/2017, de autoria da vereadora Glória Carrate, que
“DISPÕE sobre a criação do “Banco de Medicamentos” do Município de Manaus, e dá
outras providências”. O Presidente informou que os supracitados projetos seriam
arquivados, por força do §1º, do art. 38 do Regimento Interno. Observou ainda que: Dado
o conhecimento do arquivamento, pode o autor ou líder, até 05 dias úteis, apresentar
requerimento devidamente fundamentado com base legal e assinado por um terço dos
membros da Câmara Municipal para que o parecer seja submetido à apreciação do
Plenário. Discutiram o Requerimento n. 076/2018, os vereadores Marco Antônio Chico
Preto e Plínio Valério. Foi aprovado o Requerimento n. 076/2018, de autoria do vereador
Coronel Gilvandro Mota. Discutiu o Requerimento n. 012/2018, o vereador Marcel
Alexandre. Foi aprovado o Requerimento n. 012/2018, de autoria da vereadora
Professora Therezinha Ruiz, subscrito pelo vereador Marcel Alexandre. Foi concedido
o pedido de vista, solicitado pelo vereador Raulzinho, ao Requerimento n. 434/2018, de
autoria do vereador Marco Antônio Chico Preto. Em Questão de Ordem, o vereador
Marco Antônio Chico Preto afirmou que o Regimento Interno autorizava o vereador a
pedir preferência na discussão, sendo que, quando o vereador pedia e a Mesa deferia,
entendia que a Mesa deveria, pelo menos, dar a voz ao vereador para que pudesse
defender o seu requerimento e, posteriormente, quem quisesse pedir vista que o fizesse.
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Afirmou ainda que era muito constrangedor e perdia todo o sentido quando se pedia
preferência para discutir e a Mesa não resguardava o pedido, razão pela qual solicitava à
Mesa que revisse a questão, do contrário, era melhor retirar a preferência. O Presidente
falou que o Regimento era claro, sendo permitidos três pedidos de vista. Discutiram o
Requerimento n. 447/2018, os vereadores Marco Antônio Chico Preto, Cláudio
Proença e Jaildo dos Rodoviários. A seguir, foram concedidos os pedidos de vista,
solicitados pelos vereadores Cláudio Proença, Marco Antônio Chico Preto e William
Abreu, ao Requerimento n. 447/2018, de autoria do vereador Jaildo dos Rodoviários.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão às onze horas e
dezessete minutos. E, para que conste, eu, ............................................... (Ana Maria dos
Santos Rocha), lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada nos
termos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus.
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