ESTADO DO AMAZONAS

Câmara Municipal de Manaus
LEGISLATURA 2017 A 2020
APROVADA PELO PLENÁRIO EM 10/7/2018
Reunião Ordinária do dia 20 de junho de 2018
Presidente: Vereador Maurício Wilker de Azevedo Barreto
Secretária-Geral: Carmem Glória de Almeida Carratte
No dia vinte de junho 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 Maurício Wilker de Azevedo
Barreto, do Partido Humanista da Solidariedade (PHS); Reizo Felício da Silva Castelo
Branco Maués, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e Carmem Glória de Almeida
Carratte, do Partido Republicano Progressista (PRP); secretariada pelos vereadores
Therezinha Ruiz de Oliveira, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e Marcel
Alexandre da Silva, do Partido Humanista da Solidariedade (PHS). 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, 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 D’arc 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); 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, 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); 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. Havendo quórum regimental e invocando a
proteção de Deus, a Presidente declarou aberta a reunião e, na sequência, a secretária,
vereadora Professora Therezinha Ruiz, leu a Ata da sessão ordinária do dia dezenove de
junho do ano em curso. A Presidente passou os trabalhos para o PEQUENO
EXPEDIENTE. O primeiro orador, vereador Sassá da Construção Civil, falou sobre a
matéria jornalística que divulgava a venda da empresa Manaus Ambiental, lamentando que
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a população não tivesse sido informada. Continuando, disse que o assunto não fora
debatido em Plenário e questionou o motivo da venda da referida empresa. Concluindo,
pediu que os vereadores se mobilizassem sobre o assunto. O segundo orador, vereador
Gilmar Nascimento, falou sobre os acidentes ocasionados pelo transporte de contêineres
em Manaus em horários de maior tráfego, ressaltando que os transeuntes ficavam
expostos e os órgãos de fiscalização deveriam fazer um trabalho minucioso de verificação
dessa modalidade, para evitar tragédias, principalmente, com relação às passagens de
nível. O vereador Reizo Castelo Branco assumiu a presidência da Mesa Diretora. O
terceiro orador, vereador François, reforçou a luta dos candidatos aprovados no último
concurso da Secretaria Municipal de Educação (Semed), declarando a importância dos
aspectos legais e da prioridade para a convocação. Em seguida, comprometeu-se a
apresentar uma nova proposta, aumentando o número de convocados a partir da
diminuição da carga horária dobrada dos professores temporários. O quarto orador,
vereador Coronel Gilvandro, lamentou a falta de comprometimento do governo do estado
com a segurança pública em detrimento da publicidade realizada. Prosseguindo, disse que
a população precisava refletir sobre a escolha do novo governador do estado, a fim de
garantir seus direitos. Por fim, deixou seu repúdio ao atual governo, que esqueceu suas
prioridades para com a população, em virtude de sua preocupação com a reeleição. A
quinta oradora, vereadora Professora Jacqueline, falou sobre a importância da
vacinação na infância, para evitar o aumento das doenças infectocontagiosas que haviam
sido erradicadas, a exemplo do sarampo, e que, no entanto, estavam voltando com força
total em vários estados. Continuando, frisou que as doses deveriam ser concluídas, e
sugeriu às escolas que fizessem divulgação da vacina do HPV, porque o estado era
campeão em câncer de colo de útero. O sexto orador, vereador Marco Antônio Chico
Preto, pronunciou-se sobre a situação atual da Zona Franca de Manaus (ZFM),
destacando a necessidade de um novo modelo econômico para o estado, considerando o
término dos incentivos, daqui a quarenta anos, bem como os constantes ataques, a
exemplo do decreto assinado pelo presidente da República, que reduzia incentivo e
penalizava o setor. Prosseguindo, apresentou alternativas, como o turismo e a exploração
de minérios, para a diminuição do modelo ZFM, e, finalizando, disse que os políticos tinham
a responsabilidade de apontar caminhos para a reconstrução do estado. O sétimo orador,
vereador Roberto Sabino, discorreu sobre o avanço na segurança pública ocasionado
pelo trabalho desenvolvido pelo ex-secretário estadual de segurança pública, Bosco
Saraiva, com o apoio do governo do estado. O orador disse que o estado envidou esforços
para combater a violência, contudo a crise econômica contribuía, segundo ele, para os
índices desfavoráveis. O oitavo orador, vereador Plínio Valério, reiterou a necessidade
do debate na Casa sobre a organização ambiental e o ordenamento habitacional de
Manaus, lembrando que as invasões se estendiam para as praças, parques e áreas
destinadas ao lazer da cidade, prejudicando, sobretudo, o meio ambiente, que era um
legado para a posteridade. O Presidente fez a chamada nominal, a fim de verificar o
quórum em plenário, constatando a presença de vinte e sete vereadores. Em Questão de
Ordem, o vereador Hiram Nicolau sugeriu que, na hora da Ordem do Dia, o painel fosse
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zerado, a fim de que os vereadores fizessem seus devidos registros, tendo sua sugestão
sido acatada pela Mesa. Em Questão de Ordem, o vereador Joelson Silva sugeriu a
suspensão dos trabalhos após a leitura da pauta, com o fito de que as Comissões se
reunissem para analisarem os projetos. O Presidente convocou o vereador Marcel
Alexandre para secretariar os trabalho. Em seguida, passou os trabalhos para a ORDEM
DO DIA. Na PAUTA, discutiram o Veto Total n. 007/2018, de autoria do Executivo
Municipal, ao Projeto de Lei n. 021/2018, de autoria do vereador Roberto Sabino, os
vereadores Marco Antônio Chico Preto, Joelson Silva e Roberto Sabino. Foi
derrubado o Veto Total n. 007/2018, do Executivo Municipal, ao Projeto de Lei n.
021/2018, de autoria do vereador Roberto Sabino, que “Considera de Utilidade Pública a
Organização Missionária Internacional IDE_OMII”. Em Questão de Ordem, o vereador
Marco Antônio Chico Preto registrou a presença do delegado da Polícia Federal Wesley
Aguiar, dando a ele boas-vindas. O Presidente ratificou a fala do vereador Marco Antônio
Chico Preto. Foi deliberado, tomou o n. 162/2018 e seguiu à Comissão de Constituição,
Justiça e Redação o Projeto de Lei, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela
Mensagem n. 029/2018, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto
à União, por meio da Caixa Econômica Federal, na qualidade de Agente Financeiro, a
oferecer garantias, e dá outras providências”. Com a palavra, o vereador Joelson Silva
solicitou regime de urgência para a supracitada matéria. Discutiram o pedido de urgência
os vereadores Marco Antônio Chico Preto, Joana D’arc, Marcel Alexandre, Coronel
Gilvandro Mota e Gilmar Nascimento. O Presidente submeteu ao plenário a votação do
regime de urgência. Em Questão de Ordem, a vereadora Joana D’arc solicitou que as
informações da pauta fossem devidamente liberadas nos tablets, a fim de que os
vereadores votassem os projetos sobre os quais pudessem ter pleno conhecimento do
conteúdo. O Presidente lembrou que o momento era a discussão do pedido de urgência, e
acrescentou que, em seguida, o projeto voltaria para a pauta, ocasião em que a vereadora
teria todas as informações sobre o projeto em questão. Foi aprovada pelo plenário a
tramitação em regime de urgência do Projeto de Lei n. 162/2018. Discutiu o Projeto de
Lei n. 146/2017, a vereadora Joana D’arc. A seguir, foi concedido o Pedido de Vista,
solicitado pelo vereador Éverton Assis, ao Projeto de Lei n. 146/2017, de autoria da
vereadora Joana D’arc, 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”. Foi concedido o Pedido de Vista, solicitado pelo
vereador Coronel Gilvandro Mota, ao Projeto de Lei n. 231/2017, de autoria da
vereadora Joana D’Arc, que “Dispõe sobre a regulamentação do animal comunitário,
estabelece normas para seu atendimento no município de Manaus, e dá outras
providências”. Discutiram o Projeto de Lei n. 013/2018, os vereadores Marco Antônio
Chico Preto e Joelson Silva. A seguir, foram concedidos os Pedidos de Vistas,
solicitados pelos vereadores Marco Antônio Chico Preto e Joana D’arc, ao Projeto de
Lei n. 013/2018, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem 006/2018,
que “Dispõe sobre o provimento de cargos em comissão por servidores de carreira no
âmbito da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, e dá outras providências”.
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Foi aprovado em segunda discussão e seguiu à sanção do Prefeito, o Projeto de Lei n.
140/2018, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem 025/2018, que
“ALTERA a Lei n. 1.983, de 1.º de dezembro de 1988, e dá outras providências”.
Discutiram o Projeto de Lei n. 145/2018, os vereadores Marco Antônio Chico Preto e
Coronel Gilvandro Mota. Foi concedido o Pedido de Vista, solicitado pela vereadora
Joana D’arc, ao Projeto de Lei n.º 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 n.º 2.265,
de 11 de dezembro de 2017, e dá outras providências”. Foi aprovado em segunda
discussão o Projeto de Lei n. 085/2018, de autoria da Mesa Diretora, que “Altera a Lei
Municipal n. 436 de 26.12.2016, que estabelece o valor da Verba de Gabinete dos
Vereadores da Câmara Municipal de Manaus para a 17.ª Legislatura, e dá outras
providências”. O supracitado projeto foi promulgado, transformando-se na Lei n.
453/2018, de 20 de junho de 2018. Foi aprovado em segunda discussão o Projeto de Lei
n. 153/2018, de autoria da Mesa Diretora, que “Altera o que específica, a Lei Municipal n.º
157 de 10.05.2005, que trata da organização administrativa da Câmara Municipal de
Manaus, e dá outras providências”. O supracitado projeto foi promulgado,
transformando-se na Lei n. 454/2018, de 20 de junho de 2018. Em Questão de Ordem,
o vereador David Reis citou o artigo 23 do Regimento Interno, que trata sobre as
interrupções da fala do Presidente, a fim de que a hierarquia fosse respeitada. Em
Questão de Ordem, o vereador Marco Antônio Chico Preto solicitou preferência ao
Requerimento n. 2773/2018. Em Questão de Ordem, o vereador Júnior Resgate solicitou
preferência ao Requerimento n. 2.858/2018. Em Questão de Ordem, o vereador Marco
Antônio Chico Preto apelou à Mesa que conduzisse as seções e garantisse o
cumprimento do Regimento, com relação ao cumprimento do tempo para as apresentações
e defesa de emendas nas Comissões, invocando o seu direito de ter acesso ao parecer,
com o prazo de vinte e quatro horas. O Presidente informou que, após tratar com a
Diretoria Legislativa, informaria ao vereador. Em Questão de Ordem, o vereador Joelson
Silva disse que o Presidente poderia invocar o artigo 77, do Regimento Interno, tendo em
vista que a LDO era de interesse do município. Em Questão de Ordem, a vereadora
Joana D’arc registrou que não recebeu nenhum parecer de suas quatro emendas à LDO, e
solicitou à Mesa que fosse devidamente notificada. Em Questão de Ordem, o vereador
Marco Antônio Chico Preto questionou por qual razão a Comissão de Constituição e
Justiça não informava aos vereadores que apresentaram emendas à LDO, se o parecer já
estava pronto havia alguns dias. O Presidente informou que o Parecer estava publicado na
Câmara Digital desde o dia anterior, e a Diretoria Legislativa iria encaminhar a informação
ao vereador. Na sequência, foi aprovada a Moção n. 81/2018, do vereador Daniel
Vasconcelos. Foi deferida a Indicação n. 175/2018, de autoria do vereador Elias
Emanuel. Foi concedido o Pedido de Vista, solicitado pelo vereador Raulzinho, ao
Requerimento n. 2.773/2018, de autoria da vereadora Joana D’arc e do vereador Marco
Antônio Chico Preto. O vereador Wilker Barreto assumiu a Presidência dos trabalhos da
Mesa Diretora. Discutiram o Requerimento n. 2.858/2018 os vereadores Marco Antônio
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Chico Preto; Elissandro Bessa, Joana D’arc, Cláudio Proença, Professor Samuel,
Sassá da Construção Civil, Raulzinho, Carlos Portta e Hiram Nicolau. A seguir, foi
aprovado o Requerimento n. 2.858/2018, de autoria do vereador Elissandro Bessa. Foi
aprovado o Requerimento n. 2.774/2018, de autoria da vereadora Professora
Therezinha Ruiz. Em Questão de Ordem, o vereador Plínio Valério elogiou a presença
maciça dos vereadores na Ordem do Dia. O Presidente explicou o rito da votação da Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e informou aos vereadores que, no retorno dos
trabalhos, haveria uma audiência pública com a Manaus Ambiental para que a referida
empresa apresentasse o cronograma de execução e as metas para a cidade. Em seguida,
disse que o presidente da Comissão de Águas, vereador David Reis, estava tratando do
agendamento. Em Questão de Ordem, o vereador Marco Antônio Chico Preto perguntou
sobre quem iria oficiar a empresa, se a presidência ou a Comissão. O Presidente
respondeu que o Requerimento já havia sido aprovado pela Casa, de forma que as
providências seriam tomadas pela Comissão de Águas. Em Questão de Ordem, o
vereador Marco Antônio Chico Preto disse que iria encaminhar questionamentos à
Comissão de Águas, pertinentes à discussão, que deveriam ser feitos no momento da
comunicação, principalmente sobre o episódio da transferência das ações. O Presidente
suspendeu a sessão para reunião das comissões, às doze horas e quinze minutos. Na
reabertura, às treze horas e quinze minutos, o Presidente, constatando o término do
horário regimental, convocou uma reunião extraordinária, sem ônus, e encerrou a reunião
ordinária em curso. 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
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Segundo Vice-Presidente

André Luiz Siqueira de Souza Cruz

Wallace Fernandes Oliveira
Terceiro Vice-Presidente
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6

