ESTADO DO AMAZONAS

Câmara Municipal de Manaus
LEGISLATURA 2017 A 2020
APROVADA PELO PLENÁRIO EM 27/8/2018
Reunião Ordinária do dia 22 de agosto de 2018
Presidente: Vereador Maurício Wilker de Azevedo Barreto
Secretária-Geral: Carmem Glória de Almeida Carratte

No dia vinte e dois de agosto 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); e, eventualmente,
pelos vereadores Wallace Fernandes Oliveira, do Podemos (PODE) e André Luiz
Siqueira de Souza Cruz, do Partido Trabalhista Cristão (PTC); secretariada pela vereadora
Carmem Glória de Almeida Carratte, do Partido Republicano Progressista (PRP).
PRESENTES, ainda, os vereadores Éwerton Campos Wanderley, Luís Felipe Silva de
Souza, 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 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);
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); 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); 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. JUSTIFICADA a ausência do vereador Fred Willis Mota
Fonseca, do PR, conforme o Memorando n. 054/2018 - GVFM. Havendo quórum
regimental e invocando a proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a reunião e
na sequência, a secretária, vereadora Glória Carratte, leu a Ata da sessão ordinária do dia
vinte e um de agosto do ano em curso. O Presidente propôs que, nos dias vinte e nove e
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trinta do corrente mês, a Casa fizesse sessões compensatórias aos dias três e quatro do
mês seguinte, em decorrência do feriado. Foram deferidas pela Mesa e aprovada pelo
Plenário as duas reuniões compensatórias nos dias vinte e oito e vinte e nove do mês em
curso aos dias três e quatro de setembro. O Presidente passou os trabalhos para a
ORDEM DO DIA e pediu aos vereadores que fizessem o registro eletrônico de suas
presenças. Na PAUTA, foi deliberado, tomou o n. 001/2018 e seguiu à Comissão de
Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Lei Complementar, de autoria do vereador
Marcel Alexandre, que “ALTERA dispositivos que especifica da Lei Complementar n. 002
de 16 de janeiro de 2014, que 'Dispõe sobre o Plano Diretor Urbano e Ambiental do
Município de Manaus' e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 191/2018 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 de venda
de sacolas plásticas aos consumidores para o acondicionamento e transporte de
mercadorias adquiridas em estabelecimentos comerciais no Município de Manaus”. Foi
deliberado, tomou o n. 231/2018 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e
Redação o Projeto de Lei, de autoria do vereador Prof. Samuel, que “INSTITUI a segunda
semana do mês de abril como a Semana Municipal da Valorização da Bíblia no Município
de Manaus, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 237/2018 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 criação do Cadastro Municipal
de Protetores e Cuidadores de Animais no Município de Manaus, e dá outras providências”.
Foi deliberado, tomou o n. 238/2018 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e
Redação o Projeto de Lei, de autoria da vereadora Joana D’Arc Protetora dos Animais,
que “INSTITUI, no âmbito do Município de Manaus, a primeira semana do mês de outubro
como a Semana da Conscientização da Guarda Responsável e Bem-estar animal, e dá
outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 239/2018 e seguiu à Comissão de
Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Lei, de autoria do vereador Isaac Tayah, que
“DISPÕE sobre a criação do "Programa de Identificação e Tratamento da Dislexia na Rede
Municipal de Ensino", e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 242/2018 e
seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Lei, de autoria do
vereador Hiram Nicolau, que “CONSIDERA de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO DOS
MORADORES DO ATERRO DO QUARENTA-AMAQ-B-C, e dá outras providências". Foi
deliberado, tomou o n. 243/2018 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e
Redação o Projeto de Lei, de autoria do vereador João Luiz, que “DISPÕE sobre a criação
do Pipódromo e cria a semana educativa do uso responsável de pipas, e dá outras
providências”. Foi deliberado, tomou o n. 245/2018 e seguiu à Comissão de Constituição,
Justiça e Redação o Projeto de Lei de autoria da vereadora Joana D’Arc Protetora dos
Animais, que “DETERMINA a obrigatoriedade dos estabelecimentos privados no município
de Manaus que disponham de brinquedos e demais atrações disponíveis, de
disponibilizarem monitor capacitado em suas dependências e de afixarem placas
informativas com dados sobre manutenção, vistoria técnica e riscos quanto à utilização dos
mesmos, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 247/2018 e seguiu à
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Comissão de Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Lei, de autoria da vereadora
Joana D’Arc Protetora dos Animais, que “DISPÕE sobre a fixação de placas referente à
denúncia de crime de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em locais de
frequentação infantil, e dá outras providencias”. Foi deliberado, tomou o n. 250/2018 e
seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Lei, de autoria da
vereadora Professora Jacqueline, que “INSTITUI, no âmbito do município de Manaus, o
mês de agosto como AGOSTO LILÁS”. Foi deliberado, tomou o n. 251/2018 e seguiu à
Comissão de Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Lei, de autoria do vereador
Hiram Nicolau, que “DISPÕE sobre atendimento diferenciado para portadores de diabetes
no Município de Manaus”. Foi deliberado, tomou o n. 256/2018 e seguiu à Comissão de
Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Lei de autoria do vereador Marcel Alexandre,
que “ALTERA o dispositivo que especifica da Lei nº 1.838 de 16 de janeiro de 2014 que
“Dispõe sobre as Normas de Uso e Ocupação do Solo no Município de Manaus”, e dá
outras providências”. Discutiram o Projeto de Lei n. 088/2018, de autoria do vereador
Sassá da Construção Civil, o vereador Cláudio Proença. A seguir, foi concedido o
pedido de vista, solicitado pelo vereador Cláudio Proença, ao Projeto de Lei n. 088/2018,
de autoria do vereador Sassá da Construção Civil. Foi aprovado o Parecer Favorável da
Comissão de Finanças, Economia e Orçamento ao Projeto de Lei n.º 198/2017, de autoria
da vereadora Professora Jacqueline, que “DISPÕE sobre a obrigatoriedade da prestação
do serviço na cidade de Manaus por parte das empresas que oferecem „seguro-celular‟, e
dá outras providências”. O supramencionado Projeto seguiu à Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. Foi aprovado em
segunda discussão o Projeto de Lei n. 194/2018, de autoria da vereadora Professora
Jacqueline, que “INSTITUI o Dia Municipal do Revisor, a ser comemorado anualmente no
dia 28 de março”. O supracitado Projeto segue à sanção do senhor Prefeito. Foi aprovado
em segunda discussão o Projeto de Lei n. 114/2018, de autoria do vereador Fred Mota,
que “INSTITUI o dia 25 de agosto „Dia Municipal do Feirante‟, e dá outras providências“. O
supracitado Projeto segue à sanção do senhor Prefeito. Foi aprovado o Parecer
Favorável da Comissão de Comendas ao Projeto de Decreto Legislativo n. 009/2018, de
autoria do vereador Éwerton Wanderley, que “Concede o Diploma de Cidadã de Manaus
à Fisioterapeuta Régia Maria de Oliveira Coelho, e dá outras providências”. O supracitado
projeto foi aprovado em discussão única e promulgado, transformando-se no Decreto
Legislativo 423/2018, de 22 de agosto de 2018. Foi aprovada a Moção n. 108/2018, de
autoria do vereador Daniel Vasconcelos. Foram concedidos os pedidos de vista,
solicitados pelos vereadores Joelson Silva e Marco Antônio Chico Preto, ao
Requerimento n. 3.795/2018, de autoria da vereadora Joana D'arc. Foi concedido o
pedido de vista, solicitado pelo vereador Professor Samuel, ao Requerimento n.
3.802/2018, de autoria da vereadora Joana D’arc. O Presidente passou os trabalhos para
o PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro orador, vereador Elissandro Bessa, falou sobre
a cobrança abusiva dos estacionamentos na cidade de Manaus e os transtornos causados
à população, tendo em vista que se transformou em comércio. O vereador Wallace
Oliveira assumiu a presidência da Mesa. O segundo orador, vereador Roberto Sabino,
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comentou sobre os trabalhos de infraestrutura que a Secretaria Municipal de Infraestrutura
(Seminf) vinha realizando na cidade de Manaus, ressaltando que a Prefeitura vinha
atendendo aos pedidos das comunidades, dentro do orçamento estabelecido. Em seguida,
falou sobre a importância do voto consciente e a obrigação que os políticos tinham de
orientar os eleitores. O terceiro orador, vereador Marco Antônio Chico Preto, reafirmou
a importância de a administração pública municipal mudar a postura em relação à
segurança pública, programando a reestruturação da Guarda Civil, aumentando o seu
efetivo e cuidando de seu aparelhamento funcional, por meio de uma previsão para o
orçamento do ano vindouro. O orador frisou que a Prefeitura deveria gastar menos com
propaganda e resolver os problemas sob sua jurisdição, antes de procurar ajuda no âmbito
federal. O quarto orador, vereador Cláudio Proença, prestou contas de seu trabalho nas
comunidades da cidade de Manaus, citando o pronto atendimento de seus requerimentos
pela Prefeitura com relação às reivindicações nos bairros Jorge Teixeira II Etapa, João
Paulo e Ramal Águas Claras, e enaltecendo o trabalho realizado pelas secretarias
municipais durante todos os meses do ano, e não somente em época de eleição. O quinto
orador, vereador Dallas Filho, pronunciou-se sobre o início dos serviços de infraestrutura
urbana na capital pelo governo do estado, por meio do recapeamento total das vias,
ajudando Manaus a sair do “buraco”, ao contrário da administração municipal, segundo ele.
Por fim, disse que a população iria dar uma resposta nas urnas, principalmente com
relação ao péssimo atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O sexto orador,
vereador Sassá da Construção Civil, inicialmente falou sobre seu compromisso com a
população e com seu eleitorado, e, em seguida, dos funcionários terceirizados da
Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), que não estavam recebendo
seus pagamentos. O vereador Missionário André assumiu a presidência da Mesa. O
sétimo orador, vereador Professor Samuel, reportou-se ao projeto da Igreja Adventista
do Sétimo Dia, a ser realizado no dia vinte e cinco do mês em curso, com o tema
“Quebrando o silêncio”, com o objetivo de combater o suicídio, a décima sétima causa de
morte no mundo e que vinha aumentando todos os anos. Prosseguindo, parabenizou o
trabalho realizado pelo Ministério da Mulher em prol da manifestação que ocorreria em
nível nacional e em oito países da América do Sul. Finalizando, disse que a Igreja iria
proporcionar à sociedade o conhecimento sobre tudo aquilo que lhe era maléfico. O oitavo
orador, vereador Coronel Gilvandro, manifestou-se sobre a falta de compromisso do
governador, segundo seu entendimento, para com o combate à violência que grassava no
estado, motivo pelo qual a administração municipal estava buscando alternativas no âmbito
federal. Prosseguindo, disse que a saúde pública estava um caos, com pessoas morrendo
pela falta de ações efetivas do governo letárgico, não só pela saúde do gestor, mas em
todos os sentidos. Em seguida, comentou sobre a importância da Guarda Municipal
Metropolitana, que seria reestruturada para reforçar a segurança da cidade de Manaus, e
finalizou, assegurando que o momento atual deveria alavancar uma reflexão sobre quem
iria governar o estado, razão pela qual a população deveria votar com consciência e
responsabilidade. O nono orador, vereador Joelson Silva, também se posicionou sobre a
ineficiência da gestão estadual, ressaltando que, quando o atual governador fora prefeito,
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não havia solucionado os problemas da cidade de Manaus, deixando um péssimo legado
para o seu sucessor. Continuando, afirmou que a população não se deixava mais enganar,
e que a Prefeitura estava realizando trabalhos com recursos próprios. Acrescentou que o
governo não tinha coragem de enfrentar a violência na cidade e que o Prefeito estava
procurando solucionar o problema com a ajuda federal. Por fim, declarou que o governo
não conseguia resolver os problemas prioritários de saúde, segurança e educação do
estado, quanto mais os do município. A décima oradora, vereadora Joana D'arc, relatou
que não recebia retorno dos requerimentos que encaminhava à Prefeitura solicitando
informações sobre diversas ações desenvolvidas, a exemplo das quatro mil ruas que foram
asfaltadas e do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores das áreas não
específicas, os quais estavam no momento em frente ao prédio da Prefeitura lembrando ao
Prefeito de sua promessa, tendo em vista que muitas pessoas aguardavam o plano para se
aposentarem. Em seguida, demonstrou sua insatisfação com o pedido de vista do
requerimento de sua autoria, referente à solicitação de informações à Secretaria Municipal
de Limpeza Pública (Semulsp) sobre o serviço de limpeza na Rua Ágata Rosa, no
Condomínio Residencial Viver Melhor, bairro Santa Etelvina. Encerrou sua fala, frisando
que o requerimento atendia aos apelos dos moradores, que fizeram o pedido em abril e até
aquele momento não haviam sido atendidos. Em Questão de Ordem, o vereador
Professor Samuel justificou seu pedido de vista ao requerimento n.3802/2018, da
vereadora Joana D‟arc, como sendo um direito regimental. O décimo primeiro orador,
vereador Wallace Oliveira, informou que iria começar uma campanha para que o governo
do estado do Amazonas cumprisse a decisão judicial em favor de Calebe Baruk, criança de
sete anos que tinha de fazer um exame. O orador afirmou que a postura do governo
configurava o desprezo pela vida humana de uma criança e pela Justiça, a qual havia
determinado a realização do exame em doze de abril do ano em curso. Ao concluir,
externou sua indignação, apelando aos parlamentares da bancada governista para que se
juntassem a ele na busca de uma solução para problema, e definiu a saúde como “um
direito de todos e dever do estado”. O vereador Wallace Oliveira reassumiu a presidência
da Mesa. O décimo segundo orador, vereador Elias Emanuel, declarou seu apoio ao
Prefeito Arthur Neto, cuja gestão era extremamente responsável, segundo ele, e, em
seguida, revelou sua preocupação com a iniciativa do governo do estado em melhorar a
malha viária da cidade de Manaus, enquanto setores vitais como a saúde e a segurança
estavam em xeque, o que, no entendimento do orador, configurava uma prática antiga, a
exemplo de uma força-tarefa, capitaneada por Domingos Leite, objetivando um levante ao
então prefeito Manoel Ribeiro, e hoje sob a liderança do vice-prefeito Marcos Rotta.
Avaliou, em seguida, que, se houvesse compromisso com a população, o estado se
preocuparia mais em aparelhar os hospitais. Finalizando, declarou que o Prefeito estava
indo ao Ministro da Justiça buscar ajuda para combater a violência galopante na cidade de
Manaus. O Presidente convocou os membros das segunda e terceira Comissões para
reuniões. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão às dez
horas e trinta e cinco minutos. E, para que conste, eu, ...............................................
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(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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