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APROVADA PELO PLENÁRIO EM 20/3/2018
Reunião Ordinária do dia 19 de março de 2018
Presidente: Vereador Maurício Wilker de Azevedo Barreto
Secretária-Geral: Carmem Glória de Almeida Carratte
No dia dezenove de março 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 Maurício Wilker de Azevedo
Barreto, do Partido Humanista da Solidariedade (PHS); e, eventualmente, pelos vereadores
Luís Felipe Silva de Souza, do Podemos (PODE); e Reizo Felício da Silva Castelo
Branco Maués, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); tendo este último também
secretariado os trabalhos juntamente com a vereadora Carmem Glória de Almeida
Carratte, do Partido Republicano Progressista (PRP). 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); Therezinha Ruiz de Oliveira, 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); 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 Antonio 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); Álvaro João Campelo da Mata, do Partido Progressista (PP);
Éwerton Campos Wanderley, do Partido da Pátria Livre (PPL); 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); Isaac Tayah, do Partido
Social Democrata Cristão (PSDC); 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 Luís Hiram Moraes Nicolau,
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do PSD, conforme Memorando n. 013/2018 – GVHN; e David Valente Reis e François
Vieira da Silva Matos, do PV, de acordo com os Memorandos n. 011/2018 – GVDR e n.
020/2018 – GVPF, respectivamente. 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 sessão ordinária do dia catorze de março do ano
em curso. Em Questão de Ordem, o vereador Marcelo Serafim pediu à Mesa que
concedesse um minuto de silêncio pelo brutal assassinato da ex-vereadora Marielle
Franco, do Rio de Janeiro. Em Questão de Ordem, o vereador Wallace Oliveira pediu que
o minuto de silêncio proposto pelo vereador Marcelo Serafim fosse extensivo também ao
motorista da ex-vereadora. Em Questão de Ordem, o vereador Plínio Valério pediu ainda
que o minuto de silêncio fosse estendido também em memória do jogador Dermilson,
falecido na última semana. Em Questão de Ordem, o vereador Marcelo Serafim pediu
que o minuto de silêncio fosse extensivo ao motorista da ex-vereadora, à médica que foi
assassinada na linha vermelha e a todos que foram vítimas da violência, não apenas no
Rio de Janeiro, como também no estado do Amazonas. O Presidente acatou os pedidos e
pediu a todos que, em posição de respeito, fizessem um minuto de silêncio em memória
dos falecidos. Em Questão de Ordem, o vereador Éverton Assis comunicou aos
vereadores e servidores que, por meio de uma conversa da Ouvidoria com a Presidência
da Casa, seria solicitada a instalação de um caixa eletrônico 24 horas nas dependências da
instituição. O Presidente informou aos vereadores e servidores que, na sexta-feira, tinha
havido uma reunião com o Ouvidor da Casa, em razão de os caixas eletrônicos do Banco
do Brasil terem saído das dependências daquele parlamento sob alegação de contenção
de despesas. Prosseguindo, registrou que iria solicitar, em nome da Mesa Diretora, à Rede
24 horas a possibilidade de instalação de um caixa eletrônico 24 horas na Casa,
acreditando que pudesse lograr êxito, bem como, porque fora uma decisão unilateral do
próprio banco, não obstante a Presidência ter pedido a permanência desses caixas. E, em
seguida, passou os trabalhos para o PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro orador,
vereador Jaildo dos Rodoviários, destacou a ação da secretaria de segurança pública do
estado, em nome do secretário Bosco Saraiva, por ter intensificado, através de um pedido
do seu gabinete, o trabalho de fiscalização dentro dos terminais de ônibus, bem como nas
ruas da cidade de Manaus. Continuando, o orador informou que, na semana passada, o
Tribunal do Trabalho havia julgado favorável o dissídio dos trabalhadores do transporte
coletivo, cuja reivindicação daria a essa categoria o direito a três e meio por cento de
aumento referente ao ano de dois mil e dezessete. Finalizando, o orador parabenizou o
citado tribunal por mais uma vez julgar favorável o dissídio dos trabalhadores e pelo apoio
dado a eles. O segundo orador, vereador Elissandro Bessa, ressaltou o trabalho que
estava sendo realizado na cidade de Manaus pela secretaria de segurança pública relativo
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à segurança dos usuários do transporte coletivo e parabenizou a iniciativa da citada
secretaria em prol da população do município e do estado. O terceiro orador, vereador
Sassá da Construção Civil, manifestou-se sobre a morte da ex-vereadora Marielle
Franco. O orador declarou que a culpa da violência ocorrida no Brasil era dos
parlamentares que não criavam leis mais severas para punir os infratores. Finalizando, o
orador declarou-se favorável à legalização da pena de morte e à criação de leis mais
eficazes pela bancada federal para punir os criminosos. O quarto orador, vereador Júnior
Resgate, parabenizou o bairro São José Operário pelos trinta e oito anos de existência. Em
seguida, defendeu a tramitação do seu projeto de lei que dispunha sobre o ensino de
temas transversais de educação nas escolas do município. Por fim, o orador falou ainda
que a humanidade estava acima da ideologia partidária, referindo-se à morte da exvereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro. O vereador Reizo Castelo Branco assumiu
a direção dos trabalhos. O quinto orador, vereador Mauro Teixeira, reiterou o seu pedido
novamente à prefeitura, solicitando o retorno das linhas de ônibus 310 e 580. O orador
informou que já havia feito um ofício e o levaria direto à SMTU, indicando que a ACOP e o
Sinetram se posicionassem a respeito da questão e acatassem o abaixo-assinado dos
moradores, que estavam se sentindo prejudicados com a retirada dessas linhas de ônibus.
O orador disse que esperava que as autoridades que representavam o sistema de
transporte fizessem essa articulação e dessem uma resposta à população da zona norte.
Finalizando, o orador cobrou da secretária de estado de juventude, esporte e lazer (Sejel),
Janaína Chagas, que olhasse com carinho para o complexo esportivo do Igarapé do
Passarinho. A sexta oradora, vereadora Professora Jacqueline, lamentou a morte da exvereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro. A oradora enalteceu o trabalho social que a
citada vereadora vinha fazendo à frente dos menos favorecidos. Finalizando, a oradora
ressaltou o avanço do Supremo Tribunal Federal (STF), por ter declarado inconstitucional,
com base na Lei 9.504/1997, o artigo da minirreforma de dois mil e quinze, segundo o qual
o fundo partidário para as mulheres era apenas de cinco a quinze por cento. O sétimo
orador, vereador Dallas Filho, reportou-se à celebração do "Dia Mundial do Artesão”, a
respeito do qual destacou os eventos que iriam ocorrer, bem como ao “Dia de São José",
ambos comemorados naquele dia. O orador mencionou que o governador Amazonino
Mendes fora um dos gestores que mais reconheceram a importância do artesanato
amazonense, um dos mais belos e ricos do Brasil, segundo ele. Finalizando, o orador
parabenizou os artesãos pela passagem do seu dia. O oitavo orador, vereador Wallace
Oliveira, destacou a matéria de um jornal local, publicada no último sábado, segundo a
qual uma professora havia sido punida por ter denunciado uma atividade escolar com
utilização de produtos de “sexy shop”. O orador criticou a suspensão por sessenta dias da
professora Ana Lúcia Brito de Araújo, da Escola Estadual Castelo Branco, localizada no
bairro São Jorge, e relatou que, além da penalidade de suspensão das atividades, houve
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também a suspensão do salário, pelo fato de denunciar a venda livre de produtos eróticos
em uma feira de brechó dentro da própria escola. O orador prestou solidariedade à
professora e à classe dos professores pelo ocorrido. Ao concluir, o orador fez menção ao
assassinato da ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e ao motorista dela,
Anderson Pedro Gomes. O nono orador, vereador Cláudio Proença, pronunciou-se sobre
a ação de policiamento reforçado, realizada pelo governo estadual, através da secretaria
de segurança pública, nos terminais de ônibus e dentro dos coletivos na cidade de Manaus.
Finalizando, o orador agradeceu o governo do estado pela estrutura dada à comunidade do
bairro Jorge Teixeira, em razão da comemoração do aniversário de vinte e nove anos do
citado bairro. O décimo orador, vereador Rosivaldo Cordovil, externou sua tristeza com
a violência que se alastrava no mundo, fazendo menção à morte da ex-vereadora Marielle
Franco, ocorrida no Rio de Janeiro. O orador parabenizou a secretaria de segurança
pública pela iniciativa de trabalhar dentro dos terminais de ônibus, dizendo que esperava
que não fosse um trabalho temporário, mas permanente. Em seguida, afirmou que os
assaltos não ocorriam somente nos terminais de ônibus, mas também nas UBSs, escolas e
demais órgãos públicos, motivo pelo qual, segundo seu entendimento, era preciso
preservar a vida e trabalhar em conjunto com a sociedade e a supracitada secretaria.
Finalizando, o orador informou que havia ligado para o superintendente da SMTU e,
através da Comissão de Transporte, conseguido marcar uma reunião para o dia seguinte,
às catorze horas, na citada superintendência, para tratar sobre a questão das mudanças
nas linhas de ônibus, discussão para cuja participação convidava os vereadores. O décimo
primeiro orador, vereador Marcelo Serafim, falou sobre a visita realizada, no último
sábado, à comunidade Parque São Pedro, durante a qual, segundo ele, via-se o descaso
da prefeitura de Manaus com o citado bairro, e mencionou, como exemplo, a obra
inacabada da creche daquela localidade. O orador pediu que o prefeito Arthur Neto
entregasse, o mais rápido possível, a creche em questão, a fim de que as crianças
pudessem usufruir do direito que lhes cabia, e suas mães, consequentemente, tivessem a
segurança necessária para trabalhar com dignidade e sustentar a família. Prosseguindo, o
orador abordou sobre o decreto baixado pela prefeitura de Manaus, através do secretário
municipal de saúde, Marcelo Magaldi, relativo à utilização do SisFarma dentro das
farmácias do município de Manaus e criticou a falta de infraestrutura do sistema, no qual
farmacêuticos estavam sendo agredidos semanalmente dentro das Unidades Básicas de
Saúde (UBSs). Por fim, o orador afirmou que a prefeitura mantinha, dentro dessas
unidades, medicamentos armazenados de forma totalmente incorreta, e salientou que o
secretário supracitado precisava tomar as devidas providências em relação ao assunto,
caso contrário, entraria na Justiça para que a referida autoridade fosse punida e
responsabilizada. O décimo segundo orador, vereador Professor Samuel, defendeu o
Poder Público Municipal das críticas da oposição em relação às creches. Em seguida, o
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orador relatou que havia feito uma visita ao bairro Parque Rio Solimões e constatado vários
problemas, como a falta de água encanada e de infraestrutura, motivo pelo qual informou
que havia reivindicado providências à Seminf. Por fim, o orador agradeceu ao secretário
daquela pasta, Marcos Rotta, por ter atendido a sua solicitação em relação à questão da
infraestrutura de algumas ruas no bairro Japiim, em razão do aniversário desse bairro, e
acrescentou que a prefeitura iria disponibilizar a Carreta da Mulher, conforme solicitação
feita por ele. O décimo terceiro orador, vereador Marco Antônio Chico Preto, criticou a
prefeitura pelo descaso com a mobilidade urbana da cidade de Manaus, para a qual disse
que haviam sido gastos oitocentos milhões de reais até aquele momento, sem que nenhum
quilômetro de mobilidade urbana tivesse sido construído no modelo do projeto do BRT. O
orador avaliou que faltavam comprometimento e prioridade da parte da gestão municipal
quanto à implantação do projeto em questão. Ao finalizar, criticou ainda os gastos com
propagandas na cidade, afirmando que a prefeitura, na figura do Prefeito, não estava
empreendendo grandes esforços para deixar um legado de esperança, e sim, um legado
ineficiente e perdulário. O décimo quarto orador, vereador Coronel Gilvandro Mota,
protestou contra a fala do vereador Marcelo Serafim proferida da tribuna em relação à
construção das creches, afirmando que a cidade de Manaus tivera a primeira creche, e
única, na época da administração do prefeito Serafim Corrêa, enquanto que, na
administração do prefeito Arthur Neto, seria entregue, até o final do primeiro semestre, a
décima sexta creche. O orador contestou também a fala do vereador Marco Antônio Chico
Preto referente ao tema da mobilidade urbana, alegando que, além de um problema
mundial, tratava-se uma questão muito séria no Brasil, da qual decorreu a criação,
inclusive, de um Ministério, com a finalidade de cuidar do assunto, razão pela qual,
segundo ele, seria um desafio ao citado vereador que apontasse à prefeitura a solução
desse problema. O orador disse que reconhecia as demandas da cidade, principalmente as
de infraestrutura, mas ressaltava que a gestão do prefeito Arthur Neto estava voltada para
as prioridades da coletividade a fim de garantir à população o conforto mínimo, não
obstante a necessidade de que a sociedade também fizesse a sua parte. O décimo quinto
orador, vereador Raulzinho, externou seus sentimentos à família da ex-vereadora Marielle
Franco. Em seguida, protestou contra as críticas dos vereadores Marcelo Serafim e Marco
Antônio Chico Preto à prefeitura, em relação às creches e à mobilidade urbana,
respectivamente. O orador fez coro à fala do vereador Coronel Gilvandro Mota em defesa
da administração do prefeito Arthur Neto e concluiu, assegurando que a prefeitura estava
trabalhando na questão da mobilidade urbana, embora, segundo seu entendimento, fosse
um problema nacional, e não somente da cidade de Manaus. O décimo sexto orador,
vereador Dante, falou que, em alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado no dia vinte e
dois de março, iria propor um projeto de lei, segundo o qual cada prédio construído na
cidade pudesse ter uma cisterna de captação de água, e pediu o apoio dos vereadores
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para que o referido projeto fosse aprovado. Prosseguindo, o orador defendeu a
administração do prefeito Arthur Neto das críticas da oposição e destacou o trabalho da
prefeitura em prol de Manaus. Por fim, o orador afirmou que o prefeito não era leviano, pois
vinha mostrando, ao longo do tempo, que tinha responsabilidade com a cidade. O décimo
sétimo orador, vereador Joelson Silva, registrou a presença na Casa do secretário
municipal de habitação, José de Arimatéia, e destacou o trabalho realizado pela prefeitura
na cidade. Continuando, defendeu a gestão do prefeito Arthur Neto em relação às críticas
quanto à entrega de creches e à solução dos problemas de mobilidade urbana.
Finalizando, o orador afirmou que o prefeito vinha fazendo o seu papel à frente da
prefeitura com responsabilidade, criatividade e habilidade em prol da população
manauense. A décima oitava oradora, vereadora Joana D’arc, lamentou a morte da exvereadora Marielle Franco e de outras mulheres vítimas da violência. Concluindo, ressaltou
que poderia ter ocorrido com qualquer parlamentar e que a ex-vereadora foi a quinta mais
votada e tinha uma representatividade. Ao concluir, disse que esperava que a justiça fosse
feita. O Presidente convidou os vereadores a comparecerem ao Plenário, informando
que, após a fala do vereador Plínio Valério, daria início à Ordem do Dia. O décimo nono
orador, vereador Plínio Valério, chamou novamente a atenção da população para o
problema do desperdício de água, no momento em que ocorria um Fórum Internacional em
Brasília, promovido pela ONU. O orador afirmou que os Estados Unidos gastavam
quinhentos e setenta e cinco litros diários de água por pessoa, país que mais gastava no
mundo, enquanto no Brasil se gastava cento e oitenta e sete litros diários de água por
pessoa. O orador afirmou que o Amazonas era privilegiado quanto à questão da água, bem
como que se sentia orgulhoso quando alguém o chamava de índio, pois só o enaltecia.
Prosseguindo, relatou que os amazonenses desperdiçavam e poluíam os igarapés,
prejudicando as nascentes, conforme assunto debatido na tribuna da quarta-feira passada.
O orador leu dados da Semma e da Semulsp, de janeiro a dezembro do ano de dois mil e
dezessete, conforme os quais foram realizadas mil e quinhentas limpezas nos igarapés de
Manaus, sendo coletadas oito mil e noventa e seis toneladas de resíduos sólidos. Por fim, o
orador disse que já estava na hora de atualizar o Código Ambiental, de julgar ou de fazer
cumprir. Em seguida, o Presidente solicitou à secretária, vereadora Glória Carratte, que
fizesse a chamada nominal. O vereador Felipe Souza assumiu a direção dos trabalhos e,
constatando o quórum regimental de trinta vereadores, deu início à ORDEM DO DIA. Em
Questão de Ordem, o vereador Marco Antônio Chico Preto pediu preferência ao
Requerimento n. 626/2018. O Presidente acatou o pedido. Em Questão de Ordem, o
vereador Coronel Gilvandro Mota pediu preferência ao Requerimento n. 037/2018. O
Presidente acatou o pedido. Em Questão de Ordem, o vereador Raulzinho pediu
preferência ao Requerimento n. 014/2018. O Presidente acatou o pedido. Em Questão de
Ordem, o vereador Éverton Assis pediu preferência ao Requerimento n. 455/2018. O
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Presidente acatou o pedido. Em Questão de Ordem, o vereador Reizo Castelo Branco
pediu preferência à Moção n. 011/2018. O Presidente acatou o pedido. O vereador Wilker
Barreto reassumiu a direção dos trabalhos. Na PAUTA, foi deliberado, tomou o n.
030/2018 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de
autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem 014/2018, que “ALTERA a Lei
n.º 1.896, de 12 de agosto de 2014, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n.
031/2018 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de
autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem 015/2018, que “AUTORIZA o
Poder Executivo Municipal a alienar, por meio de doação, imóvel pertencente ao patrimônio
público municipal ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), vinculado à Caixa
Econômica Federal, para fins de implantação de projeto habitacional de interesse social, e
dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 035/2018 e seguiu à Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Wilker Barreto,
que “DISPÕE sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos
no âmbito do município de Manaus para cidadãos que prestem serviços à Justiça Eleitoral
no período de eleição, e dá outras providências”. Foi concedido o pedido de vista,
solicitado pelo vereador Dante ao 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”. O supracitado projeto
seguiu à Comissão de Saúde. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de
Finanças, Economia e Orçamento ao Projeto de Lei n. 285/2017, de autoria do vereador
Plínio Valério, que “PROÍBE o uso de amianto no município de Manaus”. O supracitado
projeto seguiu à Comissão de Saúde. Discutiram o Parecer Favorável da Comissão de
Educação ao Projeto de Lei n. 221/2017, os vereadores Joelson Silva e Gilmar
Nascimento. Foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Educação ao Projeto
de Lei n. 221/2017, de autoria do vereador Gilmar Nascimento, que “INSTITUI a Semana
Municipal de Evangelização Global no município de Manaus, na última semana do mês de
maio de cada ano, e dá outras providências”. Discutiram o Projeto de Lei n. 221/2017, os
vereadores Fred Mota, Marcel Alexandre e Jaildo dos Rodoviários. A seguir, 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 Finanças, Economia e
Orçamento ao Projeto de Resolução n. 021/2017, de autoria da vereadora Prof.ª
Therezinha Ruiz, que “INSTITUI, no âmbito da Câmara Municipal de Manaus, o prêmio
“Professor Inovador”, aos professores das escolas da rede pública de ensino”. O
supracitado projeto seguiu à Comissão de Educação. Foi aprovado o Parecer Favorável
da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento ao Projeto de Lei n. 240/2017, de
autoria do vereador Reizo Castelo Branco, que “INSTITUI a Semana de Conscientização
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da Depressão Infantil e na Adolescência no âmbito do município de Manaus, e dá outras
providências”. 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
Finanças, Economia e Orçamento ao Projeto de Lei n. 264/2017, de autoria da vereadora
Prof.ª Jacqueline, que “INSTITUI no Calendário Oficial do município de Manaus, o
Dezembro Vermelho”. O supracitado projeto foi aprovado em primeira discussão e seguiu
à segunda discussão na forma da lei. Foram aprovados os Pareceres Favoráveis das
Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Educação ao Projeto de Lei n.
014/2018, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem 007/2018, que
“INCLUI, na Estrutura Básica da Educação do Município, a Creche Municipal Maria do
Perpétuo Socorro Trindade Pereira Sena”. O supracitado projeto foi aprovado em primeira
discussão e seguiu à segunda discussão na forma da lei. Foram aprovados os Pareceres
Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Educação ao Projeto
de Lei n. 015/2018, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem
008/2018, que “INCLUI, na Estrutura Básica da Educação do Município, a Escola Municipal
Professora Maria Raimunda Marques Brasil”. O supracitado projeto foi aprovado em
primeira discussão e seguiu à segunda discussão na forma da lei. Discutiu os Pareceres
Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Educação ao Projeto
de Lei n. 016/2018, o vereador Gilmar Nascimento. A seguir, foram aprovados os
Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Educação
ao Projeto de Lei n. 016/2018, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela
Mensagem 009/2018, que “INCLUI; na Estrutura Básica da Educação do Município, a
Creche Municipal Maria Aparecida Silva Dantas”. O supracitado projeto foi aprovado em
primeira discussão e seguiu à segunda discussão na forma da lei. Discutiu o Projeto de
Lei n. 219/2017, o vereador Marcel Alexandre. A seguir, foi aprovado em segunda
discussão e seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de Lei n. 219/2017, de autoria do
vereador Gedeão Amorim, subscrito pelo vereador Marcel Alexandre, que “INSTITUI o
Banco de Ideias Legislativas no município de Manaus”. Foi concedido o pedido de vista,
solicitado pelo vereador Marco Antônio Chico Preto, ao Projeto de Resolução n.
012/2017, de autoria da Mesa Diretora, que “ALTERA dispositivos que especifica da
Resolução n.° 092 de dezembro de 2015 (Regimento Interno)”. Discutiu a Moção de
Repúdio n. 011/2018, os vereadores Marcel Alexandre e Reizo Castelo Branco. A
seguir, foi aprovada a Moção de Repúdio n. 011/2018, de autoria do vereador Reizo
Castelo Branco. Foram aprovados os Requerimentos n. 014/2018, de autoria da
vereadora Therezinha Ruiz e n. 037/2018, de autoria do vereador Coronel Gilvandro
Mota. Foi concedido o pedido de vista, solicitado pelo vereador Marcel Alexandre, ao
Requerimento n. 626, de autoria do vereador Marco Antônio Chico Preto. O Presidente
pediu encarecidamente aos vereadores que ainda não encaminharam os nomes dos
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servidores dos seus gabinetes, os quais iriam prestar apoio ao Tribunal Regional Eleitoral TRE/AM, que os encaminhassem o mais breve possível. Em Questão de Ordem, o
vereador Marco Antônio Chico Preto mencionou que, quando os vereadores
apresentavam um requerimento, do qual algum vereador pedia vista, e o prazo era
exaurido, a Mesa deveria trazê-lo automaticamente à pauta, fato que não estava
acontecendo. O Presidente disse que era procedente a Questão de Ordem levantada pelo
vereador e determinou à Diretoria Legislativa que, exauridos os prazos regimentais dos
requerimentos, fosse colocado automaticamente à pauta dos trabalhos para apreciação.
Em Questão de Ordem, o vereador Professor Samuel parabenizou a vereadora
Professora Therezinha Ruiz pela passagem do seu aniversário, ocorrido no dia anterior. O
Presidente parabenizou a vereadora Professora Therezinha Ruiz pela passagem do seu
aniversário. Em Questão de Ordem, o vereador Cláudio Proença disse que, da mesma
forma que o Presidente havia determinado que os requerimentos, cujos prazos tivessem
sido exauridos, fossem colocados automaticamente na pauta, que pudessem ter acesso
também ao conteúdo das moções nos seus tablets. O Presidente esclareceu ao vereador
que só não estavam inseridos os pedidos de preferência em razão do tempo, tendo em
vista que o vereador pedia a preferência no Plenário. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente encerrou a sessão às onze horas e quarenta e sete 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

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

Fred Willis Mota Fonseca
Terceiro Vice-Presidente

Isaac Tayah
Segundo Secretário

Primeiro Secretário
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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
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