ESTADO DO AMAZONAS

Câmara Municipal de Manaus
LEGISLATURA 2017 A 2020
APROVADA PELO PLENÁRIO EM 26/7/2018
Reunião Ordinária do dia 25 de julho de 2018
Presidente: Vereador Maurício Wilker de Azevedo Barreto
Secretária-Geral: Carmem Glória de Almeida Carratte

No dia vinte e cinco de julho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e cinco 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
Reizo Felício da Silva Castelo Branco Maués, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB);
Wallace Fernandes Oliveira, do Podemos (PODE); Éverton Assis dos Santos, do
Democratas (DEM); 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, 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); 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); Cícero Custodio da Silva, do
Partido dos Trabalhadores (PT); 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 João Luiz Almeida da Silva, do PRB,
conforme o Memorando n. 068/2018 - GVJL; Isaac Tayah, do PSDC, conforme o
Memorando n. 042/2018 - GVIT; e Mauro Teixeira Pires Júnior, do PODE, de acordo com
o Memorando n. 062/2018 - GVMT. 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,
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vereadora Glória Carratte, leu a Ata da sessão ordinária do dia vinte e quatro de julho do
ano em curso. O vereador Wallace Oliveira assumiu a presidência da Mesa, e, em
seguida, passou os trabalhos para a TRIBUNA POPULAR, com o tema "Defesa da
Regulamentação de Revendas de GLP, na capital do Amazonas", de autoria do
vereador Elissandro Bessa. Continuando, convidou para comporem a Mesa os senhores
Fernando Viana Feitosa e Equias Sobrinho, respectivamente, presidente e diretor
administrativo da Federação das Empresas Revendedoras de Gás Liquefeito do
Amazonas (Fegás-Am), bem como o autor da propositura. Com a palavra, o proponente,
vereador Elissandro Bessa, destacou a importância do debate para a segurança da
população, ressaltando que várias revendas estavam operando sem o mínimo controle e
fiscalização. Finalizando, pediu o apoio de seus pares para a aprovação do Projeto de Lei
de sua autoria, que regulamentava o setor, debatido com a Fegás, com base na legislação
federal vigente e nos moldes de outras cidades, nas quais a lei já estava em vigor. Com a
palavra, o senhor Equias Sobrinho propôs uma discussão referente à revenda de gás de
cozinha na cidade, no tocante à clandestinidade de alguns vendedores, os quais
atrapalhavam o desenvolvimento das revendas de gás autorizadas. Prosseguindo, disse
que a proliferação desses clandestinos não só prejudicava as revendas autorizadas, mas
colocava em risco toda a população, uma vez que eles não atendiam às diretrizes de
segurança para a comercialização do produto. Por fim, pediu que os vereadores
aprovassem o Projeto de Lei do vereador Elissandro Bessa. Com a palavra, o senhor
Fernando Viana Feitosa falou sobre o monopólio exercido pelas empresas que atuavam
na região, fazendo com que a botija de gás no estado fosse a mais cara do país, e
finalizou, também pedindo aos vereadores que analisassem a situação, que envolvia vidas
humanas, e aprovassem o Projeto que regulamentaria o setor. O vereador Éverton Assis
assumiu a presidência da Mesa. Manifestaram-se na Tribuna os vereadores Plínio
Valério e Raulzinho. Em suas Considerações Finais, o vereador Elissandro Bessa
pediu novamente o apoio de seus pares para a aprovação do Projeto, para que os
problemas do setor fossem resolvidos. O Presidente agradeceu a todos, ressaltando a
importância do tema que foi debatido, e, em seguida, suspendeu a reunião para a
despedida dos convidados. Na reabertura, o vereador Missionário André assumiu a
presidência da Mesa e passou os trabalhos para o PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro
orador, vereador Jaildo dos Rodoviários, falou sobre a liminar da Justiça que
determinava que a Prefeitura realizasse a licitação de concessão de permissão de
exploração de serviços do transporte público de Manaus, para os modais executivo e
alternativo, que atendiam às necessidades da população das zonas norte e leste.
Continuando, disse que a Prefeitura e a Superintendência Municipal de Transportes
Urbanos (SMTU) teriam que cumprir ainda uma série de determinações definidas pela
justiça para controle do sistema. Ao concluir, fez alusão ao “Dia dos Motoristas”,
comemorado no dia em curso, e parabenizou a todos os motoristas, em especial, os
rodoviários que transportavam milhares de pessoas e mercadorias por todo o país,
facilitando o dia a dia da população. O segundo orador, vereador Éverton Assis,
discorreu sobre os casos de violência que estavam acontecendo na capital amazonense,
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ressaltando que a criminalidade continuava fazendo diversas vítimas e atingia famílias
todos os dias. Finalizou sua fala, afirmando que a violência precisava ser combatida
diariamente e que o poder público deveria encontrar uma solução para o problema,
principalmente reforçando a segurança nas fronteiras dos estados, para coibir o tráfico de
drogas. O vereador Wilker Barreto assumiu a presidência da Mesa. Em Questão de
Ordem, o vereador Plínio Valério disse que estava tentando fazer sua assinatura digital e
que não havia logrado êxito, e protestou contra os horários fixados pela empresa
responsável. O Presidente discordou do vereador Plínio Valério, e disse que nenhum
vereador havia reclamado, no entanto, entraria em contato com a empresa para solucionar
o problema. O terceiro orador, vereador Sassá da Construção Civil, declarou que
apoiava a determinação da Justiça para a retirada de trezentos ônibus alternativos das
ruas, por falta de condições de tráfego, contudo, lamentava que a parte mais afetada com a
redução da frota fosse a população, principalmente a das zonas norte e leste. Finalizando,
conclamou os vereadores a lutarem pelo povo, demonstrando sua indignação com o preço
da passagem de ônibus. O Presidente comunicou a todos que a Câmara estava pagando
a seus funcionários os salários constando os benefícios garantidos pelo Plano de Cargos,
Carreiras e Salários (PCCS), configurando-se em mais uma conquista na sua gestão. O
quarto orador, vereador Gilmar Nascimento, pronunciou-se sobre o projeto "Zona Azul",
regulamentado em lei pela Prefeitura, salientando que os vereadores precisavam
acompanhar a questão da aplicabilidade dessa lei, principalmente, com relação ao
aproveitamento da mão de obra dos “flanelinhas”. Encerrando, falou que o assunto deveria
ser discutido pela Comissão pertinente, para que os problemas fossem diagnosticados e
devidamente solucionados de forma pacífica, e os interesses ficassem em harmonia. Em
Questão de Ordem, o vereador Éwerton Wanderley disse que havia sido informado de
que mais uma Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada no bairro Educandos, sofrera
tentativa de assalto. Deixou seu repúdio à situação de insegurança no estado, pois a
população estava em constante ameaça. O quinto orador, vereador Coronel Gilvandro
Mota, relatou que circulava um vídeo na cidade de Manaus, no qual um nobre colega do
parlamento rechaçava a ação da Polícia Militar, a qual recentemente havia firmado um
convênio com a Prefeitura de Manaus para operar, juntamente com a Superintendência
Municipal de Transportes Urbanos, no combate ao transporte clandestino. O orador sugeriu
ao vereador Raulzinho que procurasse se inteirar sobre as ações policiais, as quais
possuíam alguns atributos que ensejavam o uso da força, quando o diálogo se exauria.
Prosseguindo, afirmou que a Polícia era extremamente necessária no combate à violência
que existia na cidade e que a população precisava estar irmanada com esse órgão.
Finalizando, declarou que quem vinha sendo vítima da marginalidade era a Polícia Militar, e
pediu ao seu colega de parlamento que fosse comedido. O sexto orador, vereador
Sargento Bentes Papinha, pediu ao vereador Sassá da Construção Civil que se
informasse sobre as ações da Polícia Militar, antes de ir à tribuna revelar só um lado da
situação e falar inverdades, colocando em descrédito uma organização historicamente
comprometida com a segurança da população. O sétimo orador, vereador Elias Emanuel,
discursou sobre a necessidade da criação de políticas públicas para os idosos no estado
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do Amazonas, principalmente, no interior, pois, segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), a partir de dois mil e trinta nove, o Brasil teria, em média,
mais pessoas idosas (sessenta e cinco anos ou mais) do que crianças de até catorze anos.
O oitavo orador, vereador Elissandro Bessa, teceu parabenizações aos motoristas, pela
passagem do dia dedicado a eles, em especial, os do transporte coletivo e os taxistas da
cidade, que há anos prestavam serviços para a população, e homenageou o seu avô,
Fernando Loureiro, um taxista nos anos sessenta. Prosseguindo, também parabenizou o
Sindicato dos Taxistas, que vinha defendendo a qualidade do trabalho de seus entes, e,
por fim, defendeu as ações da Polícia Militar em parceria com a SMTU, afirmando que o
policial militar tinha todo o apoio e o respeito da Casa. O nono orador, vereador
Raulzinho, reportou-se ao Projeto “anticorrupção”, de sua autoria, tentando sensibilizar e
mostrar a seus pares a importância dessa proposta para a sociedade e a necessidade de
que seja aprovada no seio da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, no qual teria a
oportunidade de defendê-lo. Encerrou sua fala, afirmando que o referido projeto iria coibir a
prática da corrupção e garantir, dessa forma, o pagamento dos funcionários e a conclusão
das obras públicas. O décimo orador, vereador François, manifestou-se sobre o excesso
da Polícia Militar, segundo ele, na ação de fiscalização de motos que estavam irregulares,
salientando que não podia compactuar com a ilegalidade, mas não aceitava a forma como
os motoboys vinham sendo abordados nas ruas, principalmente, com violência.
Encerrando, disse que enviaria um ofício à Secretaria Estadual de Segurança Pública,
solicitando informações quanto aos casos relatados ao seu gabinete, para que fosse feita a
fiscalização, mas sem exceder os limites legais. O décimo primeiro orador, vereador
Plínio Valério, disse que o vereador Sassá da Construção Civil havia abordado um tema
importante, que tratava sobre empresas de ônibus. O orador disse ainda, que tramitava na
Casa um projeto que tratava sobre a ampliação do tempo de vida útil dos ônibus, e
lamentou que as tramitações de projetos demoravam. Continuando, o orador lamentou
ainda, que um projeto de emenda à Loman, de sua autoria, aprovado nas Comissões de
Constituição Justiça e Redação e de Finanças, Economia e Orçamento, foi encaminhado à
Comissão de Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade, mas não tinha sido
apreciado por falta de relator. Finalizando, reiterou sua posição de não fazer o cadastro
digital, considerando, segundo ele, que o parlamento não podia se adequar às empresas
que lhe prestavam serviço, e sim o contrário. O Presidente arguiu que toda mudança de
plataforma causava um transtorno inicial, e lembrou ao vereador que a biometria era
extremamente necessária para as inovações da Casa, no que dizia respeito à votação mais
célere e, principalmente, à transparência. Continuando, disse que havia um cronograma
previamente planejado, razão pela qual contava com a compreensão do vereador Plínio,
sendo que, não obstante isso, iria tomar as devidas providências para regularizar a
situação. Em Questão de Ordem, o vereador Marco Antônio Chico Preto pediu que a
presidência ajustasse os processos de tecnologia, a fim de não deixar dúvidas sobre a
votação dos vereadores. O Presidente informou que o sistema visava dar celeridade ao
andamento dos projetos no âmbito das Comissões e Pareceres da Casa, e não do plenário,
de maneira que os vereadores poderiam acompanhar on-line as reuniões, sendo um ganho
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de tempo para um parlamento que tinha vinte e duas Comissões Temáticas. Finalizando,
disse que a reunião do colegiado de líderes, marcada para o dia em curso, seria transferida
para a próxima reunião, na segunda-feira, após os trabalhos legislativos, tendo em vista
que a Diretoria Legislativa havia solicitado tempo para a sua organização. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão às dez horas e quarenta 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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