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APROVADA PELO PLENÁRIO EM 20/8/2018
Reunião Ordinária do dia 15 de agosto de 2018
Presidente: Vereador Maurício Wilker de Azevedo Barreto
Secretária-Geral: Carmem Glória de Almeida Carratte

No dia quinze de agosto 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 pelos vereadores Carmem Glória de
Almeida Carratte, do Partido Republicano Progressista (PRP); Marcel Alexandre da Silva,
do Partido Humanista da Solidariedade (PHS); e Wallace Fernandes Oliveira, do Podemos
(PODE); secretariada pelo vereador Elissandro Amorim Bessa, do Solidariedade (SD).
PRESENTES, ainda, os vereadores Éwerton Campos Wanderley, Luís Felipe Silva de
Souza, 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 D'arc 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 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); 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); e Jaildo de Oliveira
Silva, do Partido Comunista do Brasil (PCdoB). 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, do PHS, conforme Memorando n.
030/2018-GP; e Éverton Assis dos Santos, do DEM, de acordo com Memorando
n.068/2018-GVEA. Havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o
Presidente declarou aberta a reunião e, na sequência, o secretário, vereador Elissandro
Bessa, leu a Ata da sessão ordinária do dia catorze de agosto do ano em curso. O
Presidente passou os trabalhos para a TRIBUNA POPULAR, de autoria da vereadora
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Professora Jacqueline, com o tema "Agosto Lilás: pelo fim da violência contra a
mulher”, convidando para compor a Mesa a Presidente da Comissão da Mulher Advogada
da OAB/AM, senhora Maria Gláucia Soares Barbosa. Com a palavra, a senhora Maria
Gláucia Soares Barbosa falou sobre a violência contra a mulher, relatando casos de
feminicídio que vinham acontecendo no Brasil e comentando o aumento dos índices. Em
seguida, destacou a importância da participação da sociedade quanto às denúncias,
orientando como deveriam ser feitas. Com a palavra, a vereadora Professora Jacqueline
afirmou que havia proposto o debate com o objetivo de auxiliar mulheres que sofriam
agressões, e, mencionando alguns tipos de violência, disse que os casos de violência
doméstica precisavam ser mais divulgados e esclarecidos. Finalizando, ressaltou que,
apesar dos avanços por meio da Lei Maria da Penha, muito ainda tinha que ser feito.
Manifestaram-se os vereadores Glória Carratte, Plínio Valério, Joana D'arc, Álvaro
Campelo, Professor Samuel, Coronel Gilvandro Mota, Hiram Nicolau, Professora
Therezinha Ruiz e Raulzinho. O vereador Wallace Oliveira assumiu a presidência da
Mesa. Em suas Considerações Finais, a senhora Maria Gláucia Soares Barbosa
agradeceu o sentimento uníssono da Casa em combate à violência contra a mulher e, em
especial, à vereadora Professora Jacqueline pela propositura. Em suas Considerações
Finais, a vereadora Professora Jacqueline falou da necessidade de redução do número
de vítimas por meio da mudança de comportamento de toda a sociedade, a qual precisava
reconhecer a importância da mulher em seu meio. Em seguida, falou da cartilha de sua
autoria “Lei Maria da Penha nas escolas”, uma ferramenta que trabalhava essa mudança
decisiva, pois desconstruía a violência, segundo ela. O Presidente agradeceu a todos,
ressaltando a importância do debate, e, na continuação, suspendeu a sessão para a
despedida dos convidados. Na reabertura, passou os trabalhos para o PEQUENO
EXPEDIENTE. O primeiro orador, vereador Cláudio Proença, prestou contas do seu
trabalho como parlamentar e confirmou o atendimento das reivindicações dos moradores
dos bairros Santa Inês e Jorge Teixeira pelas autoridades competentes. Finalizou,
destacando o esforço da Prefeitura de Manaus para melhorar a infraestrutura da cidade,
lamentando a falta de comprometimento do governo do estado do Amazonas para com a
capital. O vereador Marcel Alexandre assumiu a presidência da Mesa. O segundo
orador, vereador Wallace Oliveira, falou do plano de obras que estava sendo realizado
pela Prefeitura na cidade de Manaus, assim como de suas visitas aos bairros Nova Cidade,
Jorge Teixeira, Monte das Oliveiras e Águas Claras, garantindo que o trabalho
desenvolvido vinha em resposta aos anseios da população e cumpria o compromisso de
campanha do Prefeito Arthur Neto. O terceiro orador, vereador Mauro Teixeira,
parabenizou o trabalho realizado pela Prefeitura de Manaus, citando a plataforma da
Avenida Torquato Tapajós. Prosseguindo, ratificou a fala de seu antecessor sobre a falta
de parceria do governo do estado com a Prefeitura de Manaus e apelou pela recuperação
do complexo esportivo próximo ao Igarapé do Passarinho, no bairro Colônia Terra Nova,
que atualmente se encontrava totalmente abandonado. O quarto orador, vereador Hiram
Nicolau, reportou-se à falta de segurança na cidade, enfatizando a proliferação das drogas
em decorrência da falta de ação e gestão do governador do estado do Amazonas. O
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quinto orador, vereador Coronel Gilvandro Mota, pronunciou-se sobre o avanço da
pobreza no país, que afetava crianças e adolescentes, e a necessidade de medidas
drásticas para contê-lo, destacando a deficiência nas áreas de saneamento, habitação e
suprimento das suas demandas básicas. Por fim, declarou que eram necessários ajustes
importantes para fazer o país crescer novamente e salvar as crianças e adolescentes. O
sexto orador, vereador Éwerton Wanderley, referiu-se ao avanço da epidemia de
sarampo no estado, lamentando o registro feito pela Fundação de Vigilância de Saúde do
Estado do Amazonas(FVA-AM) do segundo caso de morte de uma criança de sete meses.
Encerrou, frisando a necessidade de vacinação em massa. O sétimo orador, vereador
Marco Antônio Chico Preto, manifestou-se sobre a corrupção estatal no Brasil, que
envolvia interesses e vantagens utilizadas em função do benefício próprio ou de outra
pessoa, questionando o investimento da Prefeitura de Manaus, de trezentos e vinte milhões
de reais nas obras de infraestrutura, já que as ruas da cidade continuavam esburacadas.
Prosseguindo, disse que apelou ao Ministério Público para obter informações sobre o plano
de investimentos e o cronograma das obras, as quais, segundo ele, vinham sendo
sistematicamente negadas pela Prefeitura. O orador manifestou-se também sobre uma
ação movida pelo Ministério Público (MPAM) contra sua pessoa, na qual constava a
alegação de que ele, supostamente, havia cometido um crime de improbidade
administrativa quando foi presidente da Câmara Municipal de Manaus, no ano de dois mil e
seis, por ter proporcionado aos servidores da Casa uma cesta básica natalina.
Continuando, disse que iria apresentar os fatos reais que desaguariam certamente no
encerramento desse processo pela inexistência de improbidade administrativa, uma vez
que, enquanto presidente, havia tomado os cuidados necessários para que todas as ações
fossem transparentes. Por fim, declarou que todos deveriam estar sujeitos ao controle de
suas ações. O oitavo orador, vereador Elias Emanuel, declarou que votou no vereador
Marco Antônio Chico Preto para presidente da Casa e que acreditava na sua conduta, no
seu firme propósito e na sua boa-fé, no entanto, a relação estabelecida por ele sobre a
suposta corrupção da Prefeitura e o seu caso com o MPAM lhe causou estranheza, porque
não via nenhum sintoma de enriquecimento ilícito, tampouco falta de esclarecimento por
parte do prefeito Arthur Neto. O nono orador, vereador Elissandro Bessa, prestou contas
de seu trabalho em prol da sociedade manauense, salientando que estava cumprindo o seu
papel de fiscalizar a Prefeitura Municipal de Manaus, e parabenizou o prefeito Arthur Neto
pelo seu desempenho. O décimo orador, vereador Raulzinho, disse que não havia
entendido a relação estabelecida pelo vereador Marco Antônio Chico Preto, lamentando
que o brilhante trabalho desenvolvido pelo prefeito de Manaus não fosse reconhecido por
muitas pessoas, já que os dados das suas muitas ações falavam mais alto. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão às onze horas e dezessete 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.
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