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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 23/3/2022 

Reunião Ordinária do dia 22 de março de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

 

No dia vinte e dois de março do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e 

quinze minutos, realizou-se a sessão ordinária híbrida 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 David Valente Reis, do Avante; e, eventualmente, pelo 

vereador Caio André Pinheiro de Oliveira, do Partido Social Cristão (PSC); 

secretariada pela vereadora Carmem Glória Almeida Carratte, do Partido Liberal 

(PL). PRESENTES, ainda, os vereadores Allan Campelo da Silva, Daniel Amaral 

Vasconcelos e Rodrigo Guedes Oliveira de Araújo, do Partido Social Cristão 

(PSC); Antônio Almeida Peixoto Filho, do Partido Trabalhista Cristão (PTC); Cícero 

Custódio da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT); Lissandro Breval Santiago, 

Manoel Eduardo dos Santos Assis e Wanderley Caldeira Monteiro, do Avante; 

Diego Roberto Afonso e Éverton Assis dos Santos, do Partido Social Liberal 

(PSL); Dione Carvalho dos Santos, Ivo Santos da Silva Neto e Joelson Sales 

Silva, do Patriota; João Kennedy de Lima Marques e Rosinaldo Ferreira da Silva, 

do Partido da Mobilização Nacional (PMN); Elan Martins de Alencar e Wallace 

Fernandes de Oliveira, do PROS; Elissandro Amorim Bessa, do Solidariedade 

(SD); Francisco Carpegiane Veras de Andrade, João Carlos dos Santos Mello e 

Márcio José Maia Tavares, do Republicanos (REP); François Vieira da Silva 

Matos, do Partido Verde (PV); Jaildo de Oliveira Silva, do Partido Comunista do 

Brasil (PCdoB); Jander de Melo Lobato e Luís Augusto Mitoso Júnior, do Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB); Marcelo Augusto da Eira Correa, do Partido Socialista 

Brasileiro (PSB); Raiff Matos Silva Vasconcelos, do Democracia Cristã (DC); 

Robson da Silva Teixeira e Rosivaldo Oliveira Cordovil, do Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB); Gilmar de Oliveira Nascimento, do Democratas 

(DEM); Thaysa Lippy Silva de Souza, do Progressistas (PP); William Robert 

Lauschner, do Cidadania; e Amom Mandel Lins Filho e Marcel Alexandre da Silva 

(Sem Partido). JUSTIFICADA a ausência dos vereadores Maria Jacqueline Coelho 

Pinheiro, do PODE; Samuel da Costa Monteiro, do PL; Eduardo Assunção Alfaia, 

do PMN; e Yomara Jesuína Lins Rodrigues, do PRTB. Havendo quórum 

regimental e invocando a proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a 

reunião e convidou os presentes para acompanhar a execução do Hino Nacional 

Brasileiro. Na sequência, a secretária, vereadora Glória Carratte, leu a Ata da 

sessão ordinária do dia vinte e um de março do ano em curso. Em seguida, o 
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Presidente passou os trabalhos para o GRANDE EXPEDIENTE, anunciando os 

vereadores inscritos. O primeiro orador, vereador Kennedy Marques, manifestou 

sua tristeza pelo fato de parte da mídia distorcer algumas declarações dos 

vereadores da Casa, no intuito de causar conflitos entre os mesmos e com a 

população; distanciando-se dessa forma do objetivo de transmitir a informação de 

forma responsável. Continuando, divulgou o vídeo de uma visita que realizou, no dia 

anterior, a voluntárias que ajudavam animais de rua, e realizavam um trabalho da 

responsabilidade do município e do Estado, e que estava necessitando de ajuda 

financeira, apelando à secretaria municipal da Mulher, Assistência Social e 

Cidadania, Jane Mara, para que desse a atenção necessária às cuidadoras em 

questão... disse que existiam centenas de pessoas idosas, em situação de extrema 

pobreza, e cuidando de animais abandonados... que estavam no anonimato, sequer 

eram vistas pelo poder público. O orador sugeriu a criação de um programa que 

contemplasse os cuidadores mais necessitados, de baixa renda e sem renda 

alguma, ressaltando que já havia alertado a citada secretária que aproximadamente 

quatro deles poderiam ser encontrados mortos – e face à falta de alimentos para os 

animais – devorados pelos mesmos. Foi aparteado pelo vereador Mitoso. 

Retomando a palavra, acolheu o aparte, e, finalizando, pediu o apoio de seus 

pares para a aprovação de proposituras que valorizassem os protetores e 

cuidadores de animais soltos ou abandonados no município de Manaus. O segundo 

orador, vereador Rodrigo Guedes, pediu ajuda aos seus pares conseguirem a 

transferência urgente da menina Clara, portadora de miocardite viral, para o Instituto 

de Saúde da Criança do Amazonas – Icam. Foi aparteado pelos vereadores Caio 

André e Mitoso. Retomando a palavra, acolheu os apartes, agradeceu aos 

aparteantes, e finalizou o seu pronunciamento, afirmando que lhes repassaria o 

contato da família e as informações sobre o caso. O terceiro orador, vereador Caio 

André, falou sobre o transbordamento de uma rua que dava acesso da etapa 1 para 

a etapa 2 do Conjunto dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar, no bairro 

Flores, pedindo à Secretaria Municipal de Infraestrutura – Seminf celeridade nas 

intervenções necessárias, as quais já tinham sido solicitadas, por meio de 

requerimento, tendo o mesmo sido aprovado pela Casa. Foi aparteado pelo 

vereador Raiff Matos. Retomando a palavra, acolheu o aparte, e, falou da 

possibilidade de que a invasão nas áreas verdes existentes nas proximidades do 

citado conjunto aumentasse ainda mais, em virtude da falta de placas indicadoras e 

da fiscalização do poder público, impossibilitando o livre curso da água, o que 

causava o transbordamento. Foi aparteado, ainda, pelos vereadores Kennedy 

Marques e Dione Carvalho. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e, 

destacou que a Prefeitura de Manaus vinha fazendo um trabalho de excelência, por 

meio da Seminf; e discorreu sobre a invasão que estava acontecendo na avenida 

Manaus 2000, nas imediações do bairro Japiim, motivada pelo início dos cadastros 

de desapropriação da área, para o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de 

Manaus – Prosamim, explicando que as pessoas   invadiram e construíram 

comércios e bares, para receber a indenização; e as construções impediam a 

entrada das escavadeiras, para realizar o trabalho de desassoreamento no local, 
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pedindo à Comissão de Habitação e Regularização Fundiária da Casa, para que se 

posicionasse e fizesse as intervenções necessárias junto aos órgãos competentes. 

Foi aparteado, em seguida, pelos vereadores William Alemão, Sassá da 

Construção Civil e Elan Alencar. Retomando a palavra, acolheu os apartes dos 

vereadores (de forma parcial, o do vereador Sassá da Construção Civil), e, 

concluindo o seu discurso, declarou que as invasões que existiram na cidade eram 

frutos da falta de política pública municipal – o que não aconteceria na atual gestão 

– deixando claro que as invasões na Manaus 2000 não se tratavam de moradias e 

sim estabelecimentos comerciais, com o único objetivo de receber indenizações. O 

Presidente registrou o aniversário, no dia em curso, do vereador Rosivaldo Cordovil, 

parabenizando-o. O quarto orador, vereador Mitoso, felicitou o aniversariante do 

dia; e, em seguida, fez menção ao Dia Mundial da Água, celebrado em vinte e dois 

de março, discorrendo sobre a importância do recurso hídrico para o Estado do 

Amazonas, e especialmente para a cidade de Manaus, circundada por rios e 

igarapés, que precisavam ser preservados. Prosseguindo, reportou-se à Emenda à 

Lei Orgânica do Município de Manaus - Loman, no artigo 286, de sua autoria, que 

implantou o zoneamento agroecológico, visando à proteção de nascentes, por meio 

de um planejamento responsável para a ocupação do solo; e falou da necessidade 

de ação mais proativa para a preservação dos igarapés da capital, por parte do 

Poder Executivo e todos os entes envolvidos na proteção do meio ambiente, citando 

a situação do Tarumã. Falou, ainda, sobre o Dia Nacional da Infância, comemorado 

no dia anterior, salientando que, segundo a Organização das Nações Unidas, cerca 

de noventa por cento da população refugiada da Ucrânia eram mulheres e crianças. 

Foi aparteado pelo vereador Kennedy Marques. Retomando a palavra, acolheu o 

aparte, e defendeu a relevância social do seu projeto de lei, que havia recebido 

parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Casa, que 

dispunha sobre a concessão de auxílio-aluguel às mulheres vítimas de violência 

física e doméstica do município de Manaus, reforçando que a matéria garantia o 

apoio e proteção, direitos essenciais às mulheres que viviam nessas condições de 

agressão dentro de suas casas, frisando que o valor e o prazo de implementação 

seriam definidos pelo Poder Executivo, bem como requisitos para a concessão do 

benefício. O orador alertou os seus pares, para que não ficassem reféns dos 

pareceres da Procuradoria da Casa, tendo em vista que o Direito oportunizava a 

discordância; ressaltou que já tinha entendimentos formados no sentido de que a 

criação de despesas pela iniciativa parlamentar não invadia a competência e a 

harmonia dos poderes, considerando o parecer emitido descontextualizado e 

ultrapassado, face ao que acontecia no país, tendo em vista que o Prefeito de São 

Paulo havia sancionado lei com teor similar ao do projeto em questão. Na 

sequência, leu a matéria do Supremo Tribunal Federal – STF, que reafirmava a 

jurisprudência de que vereador poderia propor leis que criassem despesas para o 

município; e declarou que os Poderes Legislativo e Executivo eram independentes e 

harmônicos. Foi aparteado pelos vereadores Rodrigo Guedes, Raiff Matos e 

William Alemão. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e, finalizou o seu 

discurso. O Presidente parabenizou o discursante, pela relevância dos temas que 
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havia abordado. Em Questão de Ordem, o vereador William Alemão informou que 

iria acontecer audiência pública, para tratar sobre a legalização dos flutuantes, que 

era um problema sério na cidade de Manaus. O vereador Caio André assumiu a 

direção dos trabalhos. O quinto orador, vereador Lissandro Breval, manifestou-se 

a respeito do total abandono da Zona Franca de Manaus – ZFM, por parte do 

governo federal, enfatizando que era um projeto de desenvolvimento regional, 

preservação da Amazônia e geração de empregos. O orador afirmou que a Casa 

estava assistindo, passivamente a ameaça aos empregos dos trabalhadores do 

Distrito Industrial – DI, questionando qual seria a segurança jurídica que o investidor 

teria, diante do cenário, pois mesmo com promessa, até então o decreto não havia 

sido editado. Foi aparteado pelos vereadores Diego Afonso, Kennedy Marques, 

William Alemão e Capitão Carpê. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e 

mencionando o Dia Mundial da Água, discorreu sobre a falta de abastecimento em 

várias regiões da cidade; agradeceu à concessionária Águas de Manaus que, em 

atendimento à sua solicitação, colocou técnicos para analisar a situação dos 

moradores do bairro Antônio Aleixo, mas que, infelizmente, não estavam 

conseguindo executar o serviço, porque eram expulsos; motivo pelo qual,  

agradeceu à delegada Emília, que colocou sua equipe à disposição para atuar em 

favor dos moradores, que não podiam ficar reféns de pessoas que queriam se 

locupletar financeiramente, citando a Associação de Moradores e Amigos do 

Complexo da Colônia Antônio Aleixo – Amaca, que vinha atuando nesse sentido. O 

sexto orador, vereador Sassá da Construção Civil, falou sobre a necessidade de 

políticas habitacionais, para suprir a necessidade de milhares de manauaras; elogiou 

a iniciativa do governador do Estado, Wilson Lima, de implantar rip-raps e estender o 

Prosamin, fomentando empregos no setor da construção civil; e refutou a declaração 

do ministro de que foram entregues pelo governo federal, em dois mil e dezoito, 

quarenta e três mil moradias, questionando aonde estavam. Foi aparteado pelos 

vereadores Lissandro Breval e Mitoso. Retomando a palavra, acolheu os 

apartes, e, concluindo, parabenizou os governos estadual e municipal, pelo 

lançamento do pacote de obras na cidade de Manaus; e declarou que a Casa 

deveria proteger a ZFM, informando que alguns funcionários do DI iriam fazer 

manifestações, pela manutenção de seus empregos, caso o governo não publicasse 

o decreto até o próximo dia vinte e oito, pedindo o apoio de seus pares, que eram da 

base do governo federal. O sétimo orador, vereador Wallace Oliveira, divulgou um 

vídeo sobre o estacionamento irregular de seis carretas na avenida Torquato 

Tapajós, que descarregavam mantimentos para uma rede de supermercados, e 

afrontavam o Código de Postura do Município, na sua Lei Complementar n. 05, de 

dezesseis de janeiro de dois mil e catorze. O orador explicou que as os veículos 

estavam prejudicando fluxo normal do trânsito na citada via, e solicitou ao Instituto 

Municipal de Mobilidade Urbana - Immu que realizasse fiscalizações mais frequentes 

e autuasse os condutores que estavam cometendo as infrações, no sentido de 

resolver o problema e evitar acidentes no local. Foi aparteado pelos vereadores 

Mitoso, Kennedy Marques e Rodrigo Guedes. Retomando a palavra, acolheu os 

apartes, e encerrando o seu discurso, declarou que iria conversar com o proprietário 
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da rede de supermercados, a fim de resolver o problema. O oitavo orador, vereador 

Gilmar Nascimento, prestou contas de suas atividades, em atendimento às 

demandas da população; falou da situação precária de vias que precisavam da 

atenção urgente da Prefeitura de Manaus, no conjunto Barra Bela, informando à 

comissão de moradores da localidade, que já havia encaminhado as imagens à 

Secretaria Municipal de Infraestrutura – Seminf, para que tomasse as devidas 

providências. Continuando, falou do orgulho de ser representante dos munícipes da 

capital amazonense; da relevância do trabalho dos vereadores, em prol da melhoria 

da qualidade de vida dos manauaras. O orador afirmou que pediu ao prefeito David 

Almeida para recuperar o Centro Social Urbano – CSU do Parque 10, em benefício 

da população manauara; enalteceu o trabalho do vice-prefeito e titular da Seminf, 

Marcos Rotta; e afirmou que o parlamento municipal ganhava com o trabalho 

integrado de todos os vereadores. Foi aparteado pelos vereadores William 

Alemão, Jander Lobato, Rodrigo Guedes e Kennedy Marques. Retomando a 

palavra, acolheu os apartes, e, encerrando o seu pronunciamento, afirmou que os 

vereadores intermediavam a resolução dos problemas que surgiam na cidade; 

asseverou que todos deveriam trabalhar unidos, com o fito de melhorar as condições 

de vida dos cidadãos; e externou a sua felicidade pela receptividade que teve do 

governador Wilson Lima, em conversa recente. Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente encerrou a sessão às onze horas e quarenta e seis minutos. E, para 

que conste, eu, ............................................... (Ana Maria Rocha Veiga), 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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