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LEGISLATURA 2017 A 2020
APROVADA PELO PLENÁRIO EM 31/7/2018
Reunião Ordinária do dia 30 de julho de 2018
Presidente: Vereador Maurício Wilker de Azevedo Barreto
Secretária-Geral: Carmem Glória de Almeida Carratte
No dia trinta de julho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e seis minutos, realizouse 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 pelos vereadores Maurício Wilker de Azevedo
Barreto e Luís Felipe Silva de Souza, ambos do Partido Humanista da Solidariedade
(PHS); secretariada pelos vereadores Carmem Glória de Almeida Carratte, do Partido
Republicano Progressista (PRP); e Marcel Alexandre da Silva, do Partido Humanista da
Solidariedade (PHS). PRESENTES, ainda, os vereadores Éwerton Campos Wanderley,
Samuel da Costa Monteiro, Maria Jacqueline Coelho Pinheiro, Roberto Sabino Rodrigues
e Rosinaldo Ferreira da Silva, do Partido Humanista da Solidariedade (PHS); 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); 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); 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); 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); 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 Rosivaldo
Oliveira Cordovil, do PODE, conforme Memorando n. 040/2018-GVRC. 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
vinte e cinco de julho do ano em curso. Em seguida, o Presidente passou os trabalhos
para o PEQUENO EXPEDIENTE. O primeiro orador, vereador Wallace Oliveira,
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reportou-se aos sete estudantes manauenses que estavam entre os primeiros lugares no
pódio nacional da Olimpíada Brasileira de Matemática - OBMEP, destacando os alunos
Lucas Rafael Braga Nascimento, Rafael Pedro da Silva Florêncio e Gabriel Batista, da
Escola de Tempo Integral Marco Antônio Vilaça II, os quais receberiam Medalha de Ouro.
O orador parabenizou o professor Wellington Moraes e demais professores, que se
empenharam preparando os alunos, e disse que enviaria moções de parabenização aos
alunos, às escolas e aos professores. O segundo orador, vereador Doutor Daniel
Vasconcelos, convidou os vereadores para participarem da sessão solene no dia dois de
agosto, às catorze horas, em homenagem aos padres pelo trabalho que desenvolviam
junto às famílias através da igreja católica. O terceiro orador, vereador Sassá da
Construção Civil, falou sobre as coligações que estavam sendo formadas na atual
política, acrescentando que, em visita aos trabalhadores do Distrito Industrial, fora
questionado sobre a união de políticos com outros que votaram contra os trabalhadores na
reforma trabalhista. O quarto orador, vereador Fred Mota, manifestou-se sobre a
abordagem violenta da qual foi vítima no momento de estacionar o carro próximo à feira da
banana, na Manaus Moderna. O orador disse que a insegurança e o abandono estavam
tomando conta do local e pediu providências às autoridades competentes. O quinto
orador, vereador Cláudio Proença, pronunciou-se sobre a ação judicial movida pelo
Ministério Público (MP-AM) para fossem retirados do sistema de transporte executivo e
alternativo os ônibus que tivessem mais de dez anos de vida útil. O orador disse que
estava trabalhando junto ao MP e a EMTU para tentar reverter a supracitada ação. O
orador acrescentou que, em razão da falta de conclusão do processo licitatório, não era
possível comprar ônibus novos, uma vez que muitos trabalhadores não sabiam se seriam
contemplados com a concessão da linha no processo licitatório para permanecer no
sistema. Finalizou seu pronunciamento, frisando que seu mandato político pertencia a Deus
e ao povo e que respeitava a decisão do partido, mas que seguiria com a proposta que
fosse melhor para o povo de Manaus. O sexto orador, vereador Mauro Teixeira, discorreu
sobre as reivindicações dos moradores dos bairros Novo Israel e Colônia Terra Nova. Em
seguida, reportou-se à Escola Estadual Antogildo Pascoal Viana, que ficava próxima a um
terreno de propriedade da Construtora Engeco, o qual estava servindo de refúgio para
usuários de drogas e levando perigo aos estudantes. O orador reportou-se também ao
Complexo Esportivo do Igarapé do Passarinho, no bairro Colônia Terra Nova, que estava
abandonado, e pediu providências das autoridades competentes. Concluiu seu discurso,
solicitando uma atitude dos órgãos competentes quanto ao prédio abandonado onde
funcionava o CRAS, localizado no bairro supramencionado. A sétima oradora, vereadora
Professora Jacqueline, discursou sobre o tráfico de pessoas no Amazonas, frisando que
as fronteiras do estado eram muito vulneráveis. A oradora afirmou que a influência exercida
por aliciadores, principalmente sobre as mulheres, com promessas de emprego e de uma
estabilidade financeira melhor, tornava-as garotas de programas sexuais, além de
prisioneiras, incomunicáveis e com seus passaportes apreendidos, assim como também,
muitas vezes, eram drogadas para aguentarem a jornada de trabalho em países diferentes.
O oitavo orador, vereador Elissandro Bessa, aludiu à homenagem ao senhor Daisaku
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Ikeda, presidente do Instituto Soka, honrado com a Medalha de Ouro Cidade de Manaus.
Prosseguindo, o orador destacou a pauta positiva na reunião da Comissão de Transportes
da Casa e convidou todos os vereadores para participarem das reuniões da Comissão,
realizadas às quintas-feiras, a fim de tratar sobre os sistemas de transportes em sua
totalidade. Concluindo, o orador informou que a pauta da próxima reunião na sala de
Comissões seria sobre o sistema de transporte alternativo e executivo. O nono orador,
vereador Elias Emanuel, falou da instabilidade criada entre os trabalhadores dos
transportes alternativo e executivo com a retirada de circulação dos veículos com mais de
dez anos de uso. O orador citou artigo da Lei Orgânica do Município referente à
determinação do tempo de utilidade dos veículos, e frisou que os transportes alternativos e
executivos transitavam de maneira precária e que não tinha sido concluída a licitação para
esses veículos. O orador pediu flexibilidade ao processo dos referidos transportes. Ao
concluir, referiu-se à falta de segurança pública no estado e disse que a criminalidade
aumentava a cada dia. O décimo orador, vereador Raulzinho, ressaltou a importância dos
transportes executivo e alternativo, principalmente quando uma greve era desencadeada,
mas concordou que eram necessários ônibus novos para o sistema. O décimo primeiro
orador, vereador João Luiz, parabenizou o atleta Jajá do Wakeboard pela conquista de
mais um título de campeão de Wakeboard nas águas do Rio Negro, em Manaus. O orador
relatou o trabalho social que vinha sendo desenvolvido pelo secretário da Semjel, senhor
João Carlos Melo, através das academias ao ar livre, do projeto das Olimpíadas da terceira
idade, das colônias de férias dos PCDs e das faixas de ruas liberadas para as danças de
zumba e exercícios aeróbicos. Concluindo, o orador disse que, para realizar atividades nas
minivilas olímpicas, as crianças deveriam estar com médias satisfatórias na escola. O
décimo segundo orador, vereador Coronel Gilvandro Mota, solicitou que fosse
decretado calamidade pública na segurança em Manaus, afirmando que era necessário
medida urgente para conter a onda de violência entre facções, a qual muitas vezes vinha
ceifando vidas de pessoas inocentes. O orador concluiu, pedindo melhorias no treinamento
e armamento para os efetivos das polícias civil e militar. Em Questão de Ordem, o
vereador Hiram Nicolau questionou a falta de quórum regimental no plenário, frisando que
naquele momento apenas nove vereadores estavam presentes. O Presidente, vereador
Felipe Souza, convocou os vereadores que se encontravam nos gabinetes a
comparecerem ao plenário, pois seria feita a chamada nominal. O décimo terceiro orador,
vereador Plínio Valério, falou sobre a proibição do Financiamento Privado de Campanha
enquanto o governo federal gerava o Fundo Público de Campanha, no valor de um bilhão e
quatrocentos milhões, tirados das emendas parlamentares da saúde e da educação. O
orador disse que o Fundo Público de Campanha só iria incentivar o “caixa dois”, uma vez
que não diminuía o número de partidos nem de candidatos. Encerrado o Pequeno
Expediente, o Presidente passou os trabalhos para a ORDEM DO DIA e pediu que fosse
feita a chamada nominal. Assumiu a secretaria dos trabalhos o vereador Marcel
Alexandre. Constatando o quórum regimental, o Presidente deu início à PAUTA. Foi
deliberado, tomou o n. 189/2018 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e
Redação o Projeto de Lei, de autoria da vereadora Joana D’Arc Protetora dos Animais,
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que “DISPÕE sobre estacionamento gratuito para idoso e pessoas portadoras de
necessidades especiais no município de Manaus, e dá outras providências”. Foi
deliberado, tomou o n. 190/2018 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 a Caminhada ao Combate à Violência Obstétrica na cidade de Manaus, e dá
outras providências”. Foi deliberado, tomou o n. 020/2018 e seguiu à Comissão de
Comendas o Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do vereador Elias Emanuel, que
“CONCEDE o Diploma de Cidadão de Manaus ao Padre VINICIUS ESCH GOUVEA, e dá
outras providências”. Foi aprovado o parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação ao Projeto de Lei n.º 086/2018, de autoria do vereador Wallace
Oliveira, que “DISPÕE sobre a cassação de Alvará de Funcionamento de
estabelecimentos flagrados comercializando, adquirindo, transportando, estocando ou
revendendo produtos oriundos de furtos, roubos ou outros tipos ilícitos no âmbito da Cidade
de Manaus, e dá outras providencias”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de
Finanças, Economia e Orçamento. Reassumiu a presidência o vereador Wilker Barreto.
Discutiram o Projeto de Lei n.º 098/2018, de autoria do vereador Elias Emanuel, os
vereadores Marco Antônio Chico Preto, Plínio Valério, Gilmar Nascimento, Joelson Silva e
o autor do projeto. Foi aprovado o parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação ao Projeto de Lei n.º 098/2018, de autoria do vereador Elias Emanuel,
que “DISPÕE sobre a obrigatoriedade da aplicação do questionário M-CHAT, nas unidades
de saúde e creches municipais da Cidade de Manaus, e dá outras providências”. O
supracitado projeto seguiu à Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Foi
aprovado o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao
Projeto de Lei n.º 102/2018, de autoria do vereador Dallas Filho, que “INSTITUI o Dia do
Músico no Município de Manaus”. O supracitado projeto seguiu à Comissão de Finanças,
Economia e Orçamento. Foi aprovado o parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação ao Projeto de Resolução n.º 004/2018, de autoria do vereador Joelson
Silva, que “INSTITUI o prêmio “Advocacia Cidadã”, e dá outras providências”. O
supracitado projeto seguiu à Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Na
sequência, foram deferidas pela Mesa as Indicações n. 196 a 200, 213 a 219 e 222/2018.
Foram aprovadas as Moções n. 093 a 096/2018. Foram aprovados os Requerimentos,
de autoria do vereador Prof. François, referentes à solicitação de informações ao
PROCON Municipal; e outro, que pedia a realização de audiência pública na Comissão de
Meio Ambiente, Recursos Naturais, Sustentabilidade e Vigilância Permanente da
Amazônia. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão às dez
horas e cinquenta e oito 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.
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Segundo Secretário
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Terceiro Secretário
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Ouvidor Geral

Ana Maria dos Santos Rocha
Chefe do Serviço de Atas

Primeiro Secretário
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