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APROVADA PELO PLENÁRIO EM 3/9/2018
Reunião Ordinária do dia 29 de agosto de 2018
Presidente: Vereador Maurício Wilker de Azevedo Barreto
Secretária-Geral: Carmem Glória de Almeida Carratte
No dia vinte e nove de agosto 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, pelo vereador Wallace
Fernandes Oliveira, do Podemos (PODE), 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 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); 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, 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); 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 Reizo Felício da Silva Castelo Branco Maués, do PTB, conforme
Memorando n. 039/2018 - GVRCB; e Gilmar de Oliveira Nascimento, do PSD, conforme
Memorando n. 083/2018 - GVGN; Cícero Custódio da Silva, do PT, conforme Memorando n.
033/2018 - GVSCC; e Rosivaldo Oliveira Cordovil e Mauro Teixeira Pires Júnior, do PODE,
de acordo com os Memorandos n. 046/2018 - GVRC e n. 075/2018 - GVMT, respectivamente.
AUSENTE a vereadora Therezinha Ruiz de Oliveira, do PSDB. 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 oito de
agosto do ano em curso. O Presidente passou os trabalhos para o PEQUENO EXPEDIENTE.
O primeiro orador, vereador Daniel Vasconcelos, falou sobre a importância do aleitamento
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materno para a saúde das crianças, enfatizando que o leite era um alimento completo e podia
salvar muitas vidas, sendo essencial para o desenvolvimento infantil saudável. Encerrou,
falando do projeto de sua autoria, que criava a campanha de incentivo ao aleitamento materno,
no sentido de estimular as mães que tinham leite sobrando a doarem para salvar vidas, e
conclamou toda a sociedade para participar. O segundo orador, vereador Elias Emanuel, fez
o registro do compromisso da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
(SEMASDH) com a construção do Centro-Dia, um centro composto por uma equipe
multidisciplinar da educação, saúde e serviço social, com o objetivo de catalisar situações de
dependência e cuidados pessoais das pessoas com deficiência, construindo autonomia, a partir
da prestação de serviços, visando à recuperação dessas pessoas. Prosseguindo, salientou que
a obra foi iniciada na semana em curso, graças à sensibilidade dos vereadores e o
compromisso do Prefeito Arthur Neto, que era afeito à causa do autismo e, quando foi
cientificado da necessidade do empreendimento, de pronto aceitou o desafio. Finalizando,
externou a sua felicidade pela obra que teve a participação efetiva do poder municipal. O
vereador Wilker Barreto assumiu a presidência da Mesa. O terceiro orador, vereador
Elissandro Bessa, destacou a visita que fez ao bairro Tarumã, no Ramal do Baiano I, no dia
anterior, onde se reuniu com várias lideranças para acompanhar os problemas que lá estavam
acontecendo e enfatizou que esse era o papel do vereador. Continuando, disse que os
problemas detectados seriam levados às secretarias respectivas e, frisando sua convicção,
seriam resolvidos dentro das possibilidades orçamentárias. Finalizando, parabenizou a
Prefeitura Municipal de Manaus pelo excelente trabalho que vinha realizando em prol das
comunidades manauaras. O quarto orador, vereador Roberto Sabino, discorreu sobre a
importância do voto consciente e da responsabilidade dos parlamentares de orientar as
pessoas sobre o processo de votação, a seu ver, fundamental para a mudança do quadro atual
da realidade brasileira. O quinto orador, vereador Raulzinho, comentou sobre a falta de
compromisso do governo do estado com a segurança pública, motivo que levou o Prefeito de
Manaus a procurar ajuda junto ao governo federal, segundo ele. Prosseguindo, declarou que o
governo estava desacreditado perante os policiais por não ter cumprido as promessas de
melhoria salarial, e não era possível melhorar a segurança pública com profissionais mal
remunerados e sem o mínimo de estrutura para trabalhar. O Presidente falou que tinha
esperança de que a visita do Prefeito ao Ministro Raul Jungmann iria garantir os recursos
necessários para equipar a Guarda Municipal. O sexto orador, vereador Joelson Silva,
apresentou boas-vindas ao ex-vereador João Torres e falou da realização de um grande
evento, cujo tema era “Dançando na Chuva”, com agendamento para os dias trinta e trinta e
um de agosto e primeiro de setembro pela Igreja Assembleia de Deus no Amazonas (IEADAM),
liderado pelas mulheres na Igreja. Em seguida, falou do trabalho social que as mulheres
vinham fazendo como preparação para o Congresso e da reforma de vinte e sete casas de
pessoas carentes da periferia da cidade de Manaus, bem como da construção de outras para
essas pessoas. Prosseguindo, enalteceu o trabalho das pastoras Ana Lúcia Câmara, Elda e
Sueli pela realização de mais de trezentos eventos sociais em todos os bairros de Manaus,
com serviços prestados de atendimento médico, expedição de documentos, entre outros.
Finalizando, parabenizou o pastor Jonatas Câmara pela condução da igreja. O Presidente,
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após encerrar o Pequeno Expediente, determinou a chamada nominal e, constatando a
presença de vinte e seis vereadores, passou os trabalhos para a ORDEM DO DIA. Na PAUTA,
foi lido, para conhecimento dos vereadores o Ofício n.º 109/GP, do Executivo Municipal, que
decide pelo Veto Total do Projeto de Lei n.º 165/2017, de autoria do vereador Carlos Portta,
que “Altera a Lei n.º 392, de 27 de junho de 1997 (Código Sanitário de Manaus), e dá outras
providências ". O supracitado veto tomou o n. 008/2018 e seguiu à Comissão de Constituição,
Justiça e Redação. Foi deliberado, tomou o n.º 220/2018 e seguiu à Comissão de
Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal,
capeado pela Mensagem n.º 034/2018, que “ALTERA a Lei n.º 1.724 de 31 de outubro de
1984 e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 261/2018 e seguiu à Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do Dr. Daniel Vasconcelos, que
“Dispõe sobre a criação de Campanha “Maria da Penha junto às Escolas” pela Não Violência
contra a Mulher no Município de Manaus, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o
n. 262/2018 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Lei, de
autoria do vereador Dr. Daniel Vasconcelos, que “DISPÕE sobre a implantação da Carteira de
Vacinação Eletrônica no Município de Manaus e dá outras providências”. Art. 1º - Fica
determinada a implantação da Carteira de Vacinação Eletrônica no Município de Manaus". Foi
deliberado, tomou o n. 266/2018 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 o
Dia Municipal da valorização da prática budista no município de Manaus". Foi deliberado,
tomou o n. 277/2018 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de
Lei, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem 039/2018, que “DISPÕE
sobre a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF, 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.
277/2018. Foi deliberado, tomou o n.º 017/2018 e seguiu à Comissão de Constituição,
Justiça e Redação, o Projeto de Resolução, de autoria da Mesa Diretora, que “INSTITUI, na
Câmara Municipal de Manaus, a Carta de Serviços ao Usuário, cria procedimentos para sua
manutenção, controle e monitoramento pelo Sistema de Gestão Integrada, e dá outras
providências”. O Presidente solicitou urgência para a matéria supracitada e 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. 017/2018. Foi deliberado, tomou n. 004/2018 e
seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Emenda à Loman, de
autoria do vereador David Reis, que “ACRESCENTA o §5º ao Art. 261 da Lei Orgânica do
Município de Manaus – Loman, que trata da Isenção de Tarifa nos Transportes Coletivos
Urbanos”. O Presidente pediu às Comissões que se reunissem, a fim de apreciarem os
projetos deliberados.
Em Questão de Ordem, o vereador Plínio Valério pediu que as
Comissões deliberassem os projetos, a fim de que as sessões plenárias não fossem breves,
apesar de a pauta estar em dia. O Presidente justificou o término da sessão em razão do
cancelamento da Tribuna Popular, marcada para o dia em curso, bem como do enxugamento
da pauta, convocando a Comissão de Constituição, Justiça e Redação para deliberar os
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projetos que precisavam ser apreciados, inclusive os dois, cujas urgências foram aprovadas.
Em Questão de Ordem, a vereadora Joana D'arc convidou os seus pares para o lançamento
da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, no dia treze de setembro, às catorze horas, na
sala de cinema da Casa. O Presidente comunicou que na próxima reunião seria realizada a
sessão compensatória ao dia quatro de setembro, sendo dia quatro expediente normal e dias
cinco, seis e sete ponto facultativo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou
a sessão às dez horas e cinco 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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