ESTADO DO AMAZONAS

Câmara Municipal de Manaus
LEGISLATURA 2017 A 2020
APROVADA PELO PLENÁRIO EM 17/7/2018
Reunião Ordinária do dia 16 de julho de 2018
Presidente: Vereador Maurício Wilker de Azevedo Barreto
Secretária-Geral: Carmem Glória de Almeida Carratte

No dia dezesseis de julho 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 Luís Felipe Silva de Souza,
do Partido Humanista da Solidariedade (PHS); e, eventualmente, pelos vereadores Reizo
Felício da Silva Castelo Branco Maués, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e Wallace
Fernandes Oliveira, do Podemos (PODE); tendo este último vereador também secretariado
os trabalhos juntamente com a 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); 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); 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); 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 Maurício Wilker de Azevedo
Barreto, do PHS, conforme o Memorando n. 023/2018 - GP e Dallas Wanderley Muniz
Dias, do MDB, de acordo com o Memorando n. 071/2018 - GVDF. Havendo quórum
regimental e invocando a proteção de Deus, o Presidente, vereador Reizo Castelo
Branco, declarou aberta a reunião e convidou os presentes para acompanharem a
execução do Hino Nacional Brasileiro. Na sequência, a secretária, vereadora Glória
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Carratte, leu a Ata da sessão ordinária do dia onze de julho do ano em curso. Em seguida,
o Presidente passou os trabalhos para o PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro orador,
vereador Daniel Vasconcelos, destacou a sua participação na posse do novo presidente
do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas (CRO), Dr. Hugo Seffair, bem como
dos novos conselheiros, evento ocorrido no último sábado, e parabenizou os empossados.
Parabenizou ainda o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, pelos quarentas anos de vida
pública. O segundo orador, vereador Cláudio Proença, parabenizou a prefeitura de
Manaus pelo projeto realizado na Escola Municipal Helena Augusta Walcott, no último final
de semana, onde foram oferecidos vários serviços àquela comunidade, bem como ao
prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, pelos quarenta anos de vida pública. Em seguida,
reportou-se à paralisação das atividades da empresa Global Green, ocorrida na madrugada
daquela segunda-feira, das quatro às seis horas e trinta minutos, para chamar a atenção
dos empresários que iriam realizar uma grande paralisação na próxima sexta-feira. Por fim,
o orador ressaltou que não era contra o direito dos trabalhadores em utilizar o instrumento
de greve nem contra as reivindicações dos seus pagamentos atrasados, mas era contra
sim, quando prejudicava pais de famílias que moravam em bairros distantes, que saíam de
suas casas às três horas da manhã para trabalhar ou ir ao médico. O terceiro orador,
vereador Hiram Nicolau, registrou suas parabenizações ao Manaus Futebol Clube por ter
chegado próximo de conquistar o acesso à série C do Brasileiro e destacou a participação
maciça das pessoas no Estádio Ismael Benigno, mais conhecido como Colina.
Prosseguindo, cobrou do governo do estado e da prefeitura de Manaus mais incentivos ao
esporte, alegando que anos atrás o esporte recebia mais atenção dos citados poderes
públicos. Por fim, o orador parabenizou também a toda diretoria do Manaus Futebol Clube.
O vereador Felipe Souza assumiu a direção dos trabalhos. O quarto orador, vereador
Jaildo dos Rodoviários, manifestou-se sobre a paralisação dos rodoviários, ocorrida na
madrugada daquela segunda-feira, em razão do atraso no pagamento e do corte do plano
de saúde dos trabalhadores. Finalizando, o orador apelou ao prefeito de Manaus que se
reunisse com os sindicatos, na tentativa de resolver o problema do pagamento dos
trabalhadores. O vereador Rosivaldo Cordovil manifestou-se em Questão de Ordem,
sendo tal manifestação considerada improcedente pela Mesa. O quinto orador, vereador
Elissandro Bessa, pronunciou-se sobre uma Indicação feita no ano anterior a respeito da
inclusão da Guarda Armada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), em decorrência da
criminalidade. Continuando, falou sobre o arrastão ocorrido na Maternidade do Galiléia, na
noite anterior, fato que causou um grande transtorno às pessoas que se encontravam no
momento no local. Ressaltou que, apesar do trabalho que estava sendo realizado pelo
governo do estado em relação à criminalidade, estavam apenas conseguindo amenizar,
mas não sanar os problemas, motivo pelo qual o orador informou que iria acionar as
autoridades competentes para tentar implantar a Guarda Armada junto à prefeitura.
Concluindo, parabenizou a prefeitura de Manaus pelo trabalho que estava sendo realizado
nas obras de verão e também ao prefeito pelo aniversário de quarentas anos de vida
pública. Finalizou, parabenizando ainda o Manaus Futebol Clube pelo grande feito de
chegar próximo da série C do Campeonato Brasileiro, bem como os jogadores e sua
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comissão técnica. O sexto orador, vereador Gilmar Nascimento, destacou o “Julho
Verde”, mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço. Disse que havia
apresentado um Projeto de Lei, referente ao qual se criou a Lei 343/2013 para
regulamentar e disciplinar a instalação de antenas, as quais eram instaladas de forma
indiscriminada. Disse que não tinha nada contra a telefonia, mas que as autoridades
competentes tomassem as devidas providências quanto ao cumprimento da lei, tendo em
vista que quem mais adoecia e sofria com câncer eram pessoas que moravam perto de
antenas, em decorrência do grande aumento da potência e da densidade das ondas
eletromagnéticas não iônicas. Por fim, defendeu que fossem realizadas audiências públicas
na Casa, com a presença do secretário de saúde do município e do estado, para discutir
sobre o problema. A sétima oradora, vereadora Professora Jacqueline, parabenizou o
prefeito Arthur Neto pelos quarenta anos de vida pública e destacou a sua participação no
evento realizado em homenagem ao prefeito. Parabenizou ainda a prefeitura, através da
Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), bem como o secretário Marcelo Magaldi, pela
iniciativa de fazer as Unidades Básicas de Saúde Fluvial (UBSF), entre as quais duas
UBSFs já haviam sido inauguradas e estavam prestando serviços às comunidades
ribeirinhas. Finalizando, a oradora registrou a sua visita, ocorrida no último sábado, à
comunidade do Caramuri, na qual disse que havia constatado o serviço de terraplanagem
que estava sendo realizado pela prefeitura de Manaus, o que facilitava, segundo ela, a vida
dos produtores rurais do local. O oitavo orador, vereador David Reis, convidou a todos
para participar da audiência pública, que iria ocorrer na terça-feira no seio da Comissão de
Água e Saneamento, a partir das catorze horas, com a presença do senhor Renato
Medicis, presidente da empresa Aegea Saneamento e Participações S.A. Ao final, o orador
ressaltou que a vinda da citada empresa à Casa era para apresentar os planos e
estratégias na concessão do serviço de abastecimento de água da cidade, assim como
prestar informações sobre as denúncias relacionadas à questão do abastecimento de água
da rede de esgoto e de saneamento básico. O nono orador, vereador Marco Antônio
Chico Preto, manifestou-se sobre a nova paralisação ocorrida na cidade pelos
trabalhadores do sistema de transporte coletivo e sobre o dever da Câmara Municipal de
Manaus de avaliar e investigar o problema. Alegou que era favorável à abertura de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), uma vez que os fatos estavam acontecendo
naquele momento e não se poderia protelar, muito menos deixar pra depois da eleição.
Concluindo, o orador manifestou-se ainda sobre as intensas manifestações dos
concursados da Secretaria Municipal de Educação (Semed), motivo pelo qual afirmou que
enviaria do seu gabinete um documento aos órgãos competentes para saber o cronograma
de chamada dos concursados, e declarou o seu total apoio ao chamamento dos
concursados, porque era um direito assegurado por lei e pela Constituição. O décimo
orador, vereador João Luiz, revelou sua preocupação com as “fake news”, as falsas
notícias que circulavam nas mídias da internet, que causavam prejuízos à verdade dos
fatos, depreciavam e denegriam pessoas e instituições. O orador informou que, em
decorrência disso, havia criado um projeto de resolução para constituir a Comissão
Parlamentar de Enfrentamento às “Fake News”, no sentido de inibir a prática criminosa e
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depreciativa. Informou ainda que a citada frente, além de contribuir para inibir a prática de
divulgação ou compartilhamento de notícia falsa, ficaria responsável também por denunciar
essa conduta ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) e aos órgãos
competentes. Concluindo, pediu o apoio dos parlamentares para a aprovação desse
projeto. O vereador Wallace Oliveira assumiu a direção dos trabalhos. O décimo
primeiro orador, vereador Professor Samuel, parabenizou o prefeito de Manaus, Arthur
Virgílio Neto, pelos seus quarenta anos de trajetória política. Prosseguindo, registrou que
havia estado presente no dia doze do corrente mês, no auditório da Casa Militar,
juntamente com a secretária municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos (Semppe),
Maria Josepha Chaves, e com o diretor-presidente da Eletrobrás Amazonas Energia,
Tarcísio Estefano Rosa, participando do termo firmando entre a prefeitura e a Eletrobrás
para a redução da cobrança da iluminação pública em Manaus, e acrescentou que o citado
termo de contrato se referia ao faturamento, arrecadação e cobrança da Contribuição para
o Custeio de Serviço de Iluminação Pública (Cosip), o qual passaria de cinco para dois e
meio por cento. Prosseguindo, referiu-se à manifestação dos aprovados no concurso da
Secretaria Municipal de Educação (Semed), em frente à sede da citada secretaria,
reivindicando a posse dos cargos. Concluindo, o orador afirmou que a supracitada
secretaria já havia chamado para preencher as duzentas vagas de pedagogo e que estava
se preparando para chamar os professores aprovados dentro das vagas-limite. O décimo
segundo orador, vereador Coronel Gilvandro Mota, pronunciou-se sobre o termo firmado
entre a prefeitura e a Eletrobrás para a redução da cobrança da iluminação pública em
Manaus e, em seguida, sobre a situação caótica do transporte público no Brasil,
defendendo que fosse feito um fundo para financiar as estruturas desse sistema,
principalmente nas capitais brasileiras, e informou que, em razão disso, iria apresentar uma
Indicação aos parlamentares do Amazonas para que se debruçassem sobre essa questão.
O vereador Felipe Souza reassumiu a direção dos trabalhos. O décimo terceiro orador,
vereador Joelson Silva, enalteceu a festa ocorrida no último final de semana em
comemoração aos quarenta anos de vida pública do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio
Neto, na qual estiveram presentes várias autoridades. Em seguida, aludiu à situação do
transporte coletivo, ressaltando que todos eram sabedores dos problemas que a população
enfrentava em relação a esse modal, não só na cidade de Manaus, como em todas as
capitais brasileiras. Concluindo, o orador afirmou que não conseguia ver ou vislumbrar a
possibilidade de se fazer uma CPI num momento em que se avizinhava um processo
eleitoral. O Presidente convocou os vereadores a comparecerem ao Plenário, informando
que, após o Pequeno Expediente, daria início à Ordem do Dia. O décimo quarto orador,
vereador Elias Emanuel, registrou a festa ocorrida no último final de semana em
homenagem aos quarenta anos de vida pública do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto,
e destacou a trajetória do trabalho realizado pelo citado prefeito em prol da população de
Manaus. O Presidente encerrou o Pequeno Expediente e passou os trabalhos para a
ORDEM DO DIA. Em Questão de Ordem, o vereador Jaildo dos Rodoviários pediu
urgência para o projeto de sua autoria que se encontrava na pauta. O Presidente informou
que, na hora da votação do mencionado projeto, o vereador solicitasse urgência. Em
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Questão de Ordem, o vereador Éverton Assis pediu preferência à Indicação n. 174/2018.
Em Questão de Ordem, o vereador Daniel Vasconcelos pediu preferência ao
Requerimento n. 2.946/2018. Em Questão de Ordem, a vereadora Joana D'arc pediu
preferência à Indicação n. 182/2018. Em seguida, o Presidente solicitou ao secretário,
vereador Wallace Oliveira, que fizesse a leitura da pauta. NA PAUTA, foi deliberado,
tomou n. 170/2018 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto
De Lei, de autoria da vereadora Joana D'arc Protetora Dos Animais, que “Dispõe sobre
a substituição progressiva das lâmpadas dos sistemas de iluminação das vias públicas,
logradouros, becos e prédios públicos do município de Manaus por lâmpadas de Diodo
Emissor de Luz – LED, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 171/2018 e
seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria da
vereadora Joana D'arc Protetora Dos Animais, que “Dispõe sobre a proibição, utilização
e fornecimento de canudos confeccionados em material plástico não reciclável, exceto os
biodegradáveis, em hotéis e similares, fast-foods, restaurantes, lanchonetes, bares,
padarias, lojas, supermercados, quiosques, ambulantes e estabelecimentos congêneres no
âmbito do município de Manaus, e dá outras providências”. Em Questão de Ordem, o
vereador Hiram Nicolau informou que havia apresentado na semana passada um projeto
similar ao da vereadora Joana D'arc, referente ao qual já havia conversado com ela e dito
que iria retirar o dele para subscrever o dela. Prosseguindo, indagou à Mesa se era
naquele momento que tinha que pedir para subscrever o projeto ou na hora da discussão.
O Presidente informou que era naquele momento. Com a palavra, o vereador Hiram
Nicolau pediu autorização da Mesa para subscrever o supracitado projeto. O Presidente
acatou o pedido. Foi deliberado, tomou o n. 180/2018 e seguiu à Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Prof. Samuel,
que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedos adaptados para crianças
com deficiência”. Foi deliberado, tomou o n. 181/2018 e seguiu à Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Prof. Samuel,
que “Institui no calendário de Eventos do Município de Manaus o Dia da Reforma
Protestante”. Foi deliberado, tomou o n. 184/2018 e seguiu à Comissão de Constituição,
Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Jaildo dos Rodoviários, que
“Institui, no Calendário Oficial do Município de Manaus, a celebração da Campanha „Julho
Verde‟, e dá outras providências”. Com a palavra, o vereador Jaildo dos Rodoviários,
solicitou urgência para a matéria supracitada. O Presidente submeteu ao Plenário a
votação do regime de urgência. A seguir, foi aprovada pelo Plenário a tramitação, em
regime de urgência, do Projeto de Lei n. 184/2018. Foi deliberado, tomou o n. 187/2018
e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do
Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 030/2018, que “Autoriza o Poder
Executivo a contratar operação de crédito com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e dá
outras providências”. Com a palavra, o vereador Joelson Silva solicitou urgência para a
matéria supracitada. O Presidente submeteu ao Plenário a votação do regime de urgência.
A seguir, foi aprovada pelo Plenário a tramitação em regime de urgência, do Projeto de
Lei n. 187/2018. Foi deliberado, tomou o n. 188/2018 e seguiu à Comissão de
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Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do Executivo Municipal,
capeado pela Mensagem n. 031/2018, que “Altera a Lei n. 1.126, de 05 de junho, de
2007, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou n. 008/2018 e seguiu à Comissão
de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Resolução, de autoria do vereador
Marcel Alexandre, que “Insere o inciso XIX no Artigo 35 e acrescenta artigo que trata de
competências de comissão no Regimento interno da Câmara Municipal de Manaus”. Foi
deliberado, tomou n. 009/2018 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
o Projeto de Resolução, de autoria dos vereadores Professora Jacqueline e Coronel
Gilvandro Mota, que “Insere novo inciso no artigo 174 do Regimento Interno, criando na
área do Turismo, a Medalha David José Tadros”. Discutiram o Projeto de Lei n. 146/2017,
os vereadores Joana D’arc, Hiram Nicolau, Éwerton Wanderley e Coronel Gilvandro
Mota. De volta do pedido de vista, solicitado pelo vereador Éverton Assis, foi aprovado
em segunda discussão e seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de Lei n. 146/2017, de
autoria da vereadora Joana D’arc Protetora dos Animais, que “Dispõe sobre o parto
humanizado e a elaboração do Plano de Parto Individual (PPI) nas unidades básicas de
saúde e maternidades no município de Manaus, e adota outras providências”. Discutiu o
Projeto de Lei n. 231/2017, a vereadora Joana D’arc. De volta do pedido de vista,
solicitado pelo vereador Coronel Gilvandro Mota, foi aprovado em segunda discussão e
seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de Lei n. 231/2017, de autoria da vereadora
Joana D’arc Protetora dos Animais, que “Dispõe sobre a regulamentação do animal
comunitário, estabelece normas para seu atendimento no município de Manaus, e dá
outras providências”. De volta do pedido de vista, solicitado pela vereadora Joana D’arc
Protetora dos Animais, foi aprovado em segunda discussão e seguiu à sanção do
Prefeito, o Projeto de Lei n. 145/2018, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela
Mensagem 027/2018, que “Altera a nomenclatura do Conselho Municipal de Regulação e
Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos, instituído pela Lei nº 2.265, de 11 de
dezembro de 2017, e dá outras providências”. Foram deferidas as Indicações n. 182 a n.
194/2018. Discutiu a Moção n. 088/2018, a vereadora Joana D'arc. A seguir, foram
aprovadas as Moções n. 087 a n. 088/2018. Foi aprovado o Requerimento n.
2.946/2018, de autoria do vereador Daniel Vasconcelos. Nada mais havendo a
tratar, o Presidente encerrou a sessão às dez horas e cinquenta e cinco 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.

Maurício Wilker de Azevedo Barreto
Presidente
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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

Éverton Assis dos Santos
Ouvidor Geral

Ana Maria dos Santos Rocha
Chefe do Serviço de Atas

Primeiro Secretário
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