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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 6/4/2022 

Reunião Ordinária do dia 5 de abril de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia cinco de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quinze 

minutos, realizou-se a sessão 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 David Valente Reis, do Avante; e, eventualmente, pelo vereador Wallace 

Fernandes de Oliveira, do Partido Republicano da Ordem Social (PROS); 

secretariada pela vereadora Carmem Glória Almeida Carratte, do Partido Liberal 

(PL). PRESENTES, ainda, os vereadores Allan Campelo da Silva, Caio André 

Pinheiro de Oliveira, Daniel Amaral Vasconcelos e Rodrigo Guedes Oliveira de 

Araújo, do Partido Social Cristão (PSC); Samuel da Costa Monteiro, do Partido 

Liberal (PL); Cícero Custódio da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT); Marcelo 

Augusto da Eira Correa, Lissandro Breval Santiago, Manoel Eduardo dos Santos 

Assis, Wanderley Caldeira Monteiro e Marcel Alexandre da Silva, do Avante; 

Diego Roberto Afonso, Éverton Assis dos Santos, Gilmar de Oliveira Nascimento 

e Maria Jacqueline Coelho Pinheiro, do União Brasil (União); Dione Carvalho dos 

Santos, Ivo Santos da Silva Neto e Joelson Sales Silva, do Patriota; Eduardo 

Assunção Alfaia, João Kennedy de Lima Marques e Rosinaldo Ferreira da Silva, 

do Partido da Mobilização Nacional (PMN); Antônio Almeida Peixoto Filho e Elan 

Martins de Alencar, do Partido Republicano da Ordem Social (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); Raiff Matos Silva 

Vasconcelos, do Democracia Cristã (DC); Robson da Silva Teixeira e Rosivaldo 

Oliveira Cordovil, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB); Thaysa 

Lippy Silva de Souza, do Progressistas (PP); e William Robert Lauschner e Amom 

Mandel Lins Filho, do Cidadania. JUSTIFICADA a ausência da vereadora Yomara 

Jesuína Lins Rodrigues, do PRTB. 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 quatro de 

março do ano em curso. Em seguida, o Presidente pediu aos vereadores que 

trocaram de partido na janela partidária, que comunicassem à Diretoria Legislativa, 

para que fossem realizados os devidos registros. Em Questão de Ordem, o 

vereador Peixoto comunicou aos seus pares a sua ida para o Partido Republicano 
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da Ordem Social – PROS, no dia anterior. Em Questão de Ordem, o vereador Elan 

Alencar, enquanto líder do PROS, deu as boas-vindas ao vereador Peixoto. O 

Presidente também deu as boas-vindas ao vereador Peixoto, manifestando a sua 

felicidade de contar com o mesmo nas fileiras do PROS. Em seguida, anunciou a 

ordem dos blocos e os vereadores inscritos. O primeiro orador, vereador 

Lissandro Breval, falou sobre a Moção n. 050/2022, de sua autoria, que manifestou 

repúdio pela prorrogação, por mais um mês, do Decreto federal n.10.979, que 

causaria mais prejuízos ao Polo Industrial de Manaus – PIM. O orador destacou a 

falta de respeito do governo federal com a bancada amazonense, haja vista que 

havia acenado para a alteração do decreto, em favor da Zona Franca de Manaus – 

ZFM, pedindo a união de todos para defenderem os empregos dos amazonenses e 

a economia do Estado. Foi aparteado pelos vereadores Diego Afonso, Caio 

André, Kennedy Marques e Marcel Alexandre. Retomando a palavra, acolheu os 

apartes, e sugeriu a realização de reunião, bem como a coleta de assinaturas para 

um manifesto; e, finalizando, afirmou que a prorrogação do decreto significava mais 

alguns meses de insegurança, e comprovava a falta de respeito para com a 

população amazonense. O segundo orador, vereador Elan Alencar, discorreu 

sobre a audiência pública promovida pela Comissão de Saúde – Comsau/CMM, na 

qual, houve a apresentação do “Relatório Detalhado do Terceiro Quadrimestre de 

2021”, referente às ações executadas pela Secretaria Municipal de Saúde – Semsa, 

que demonstraram as metas alcançadas e as que não foram bem-sucedidas, 

ressaltando a doação de cento e cinquenta cestas básicas da Comsau/CMM para o 

Programa Nacional de Controle da Tuberculose, com o fito de contemplar as famílias 

que estavam em situação de vulnerabilidade. Continuando, enalteceu o trabalho 

realizado pelos secretários municipais incompatibilizados na janela partidária, 

parabenizando a todos e desejando aos substitutos dos mesmos, sucesso e êxito na 

nova jornada, sendo eles: Marcos Rotta, vice-prefeito e titular da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura – Seminf, substituído por Renato Júnior; Pauderney 

Avelino, titular da Secretária Municipal de Educação – Semed, por Dulce Almeida; 

Sabá Reis, titular da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana – Semulsp, por Altervi 

Moreira; Shádia Fraxe, titular da Secretaria Municipal de Saúde – Semsa, por 

Djalma Coelho; Tadeu de Souza, da Casa Civil, por Rafael Bertazzo; e Platiny 

Soares, da subsecretaria municipal de Juventude, Esporte e Lazer – Semjel, por 

Aurilex Moreira. Foi aparteado pelo vereador Daniel Vasconcelos. Retomando a 

palavra, acolheu o aparte, e, finalizando, ratificou as boas-vindas ao vereador 

Peixoto, que, doravante, faria parte do PROS. O terceiro orador, vereador Dione 

Carvalho, agradeceu ao governador do Estado; ao prefeito de Manaus, ao 

secretário de Estado de Saúde; ao diretor do Hospital Universitário Francisca 

Mendes – HUFM; ao Presidente da Casa e aos vereadores, pelo apoio para a 

realização da cirurgia da paciente Emily Queiroz Carvalho, informando que a mesma 

já estava no pós-operatório, em plena recuperação. Continuando, disse que estava 

acompanhando o paciente Eloin Davi Penha dos Reis, de oito dias de vida, que 

estava internado na UTI da maternidade Nazira Daou, aguardando procedimento 

cirúrgico, e disse que iria providenciar um requerimento ao governador do Estado, 
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para que o caso do menino fosse analisado, tendo em vista que era mais complexo 

do que o da menina Emily. O Presidente elogiou o tema do discursante, e sugeriu 

ao mesmo que solicitasse uma tribuna popular para tratar do assunto; pontuando, 

ainda, que poderia acionar os líderes dos Executivos Estadual e Municipal na Casa, 

vereadores Caio André e Marcelo Serafim, respectivamente. Ao final, disponibilizou 

o parlamento municipal aos pais das crianças citadas, que estavam presentes no 

plenário. O quarto orador, vereador Raiff Matos, falou sobre o abandono das 

paradas de ônibus da cidade de Manaus, por parte do Executivo Municipal, 

divulgando vídeo com problemas verificados em diversas paradas, nas zonas da 

capital, tais como, falta de iluminação, coberturas quebradas e inexistência de 

abrigo, que deixavam os usuários do transporte coletivo em situação humilhante, 

diariamente, nas ruas. Foi aparteado pelos vereadores Rodrigo Guedes, Capitão 

Carpê, William Alemão, Kennedy Marques, Dione Carvalho, Rosinaldo Bual, 

Marcel Alexandre e Marcelo Serafim. Retomando a palavra, acolheu os apartes 

(em parte o do vereador Rosinaldo Bual); e, concluindo, disse que encaminharia 

indicação, para que a Prefeitura de Manaus fizesse as reformas necessárias e 

construísse novas paradas de ônibus, em respeito à população manauara. O quinto 

orador, vereador William Alemão, falou sobre a reunião que participou, realizada 

no Km. 47, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura – Seinfra com a comunidade, 

na qual, a citada secretaria explicou que estava fazendo um novo edital, para que 

até o mês de setembro, iniciasse as obras nos ramais e vicinais. O orador 

questionou acerca da destinação do recurso anterior, que, inclusive, constava na 

placa de obra, contendo informações sobre o serviço que, supostamente, estava 

sendo executado. Ao final, pediu para que a Prefeitura de Manaus intensificasse os 

trabalhos nos seguintes ramais: do Areal; vicinal do Ramal do Futuro; do Incra; 

Santo Antônio; Isidoro; Abelha e Boina Verde, que estavam intrafegáveis e 

prejudicavam a vida das pessoas daquelas localidades. O vereador David Reis 

assumiu a presidência da Mesa. O sexto orador, vereador Capitão Carpê, 

discorreu sobre a importância do investimento público na educação infantil, para o 

desenvolvimento socioeconômico da sociedade, destacando que encaminharia ao 

Executivo Municipal, no dia em curso, um relatório com diversas demandas de pais 

que ficaram sem acesso à educação para seus filhos. O orador ressaltou que, no dia 

vinte e três de agosto do ano anterior, apresentou um projeto de lei que visava 

apoiar, por meio de auxílio financeiro, as mães de crianças que se encontravam em 

situação de vulnerabilidade, com beneficiários de zero a cinco anos de idade, 

durante o período em que não conseguissem vaga na rede municipal de ensino; e 

embora de caráter temporário, seria uma solução para atender os pais que 

necessitavam. Ao final, solicitou ao prefeito David Almeida e à recém-empossada 

secretária municipal de Educação, Dulce Almeida, para que tivessem sensibilidade 

com a questão das creches municipais. O sétimo orador, vereador Caio André, 

manifestou-se a respeito do seu pronunciamento do dia anterior, sobre a questão do 

esgoto que vinha prejudicando a vida dos moradores do bairro Dom Pedro e 

adjacentes, ressaltando que a empresa Águas de Manaus foi até o local, na manhã 

em curso, visitou os locais com vazamento da rede, para fazer um diagnóstico, com 
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o intuito de resolver o problema. Foi aparteado pelos vereadores Rosivaldo 

Cordovil, William Alemão e Marcel Alexandre. Retomando a palavra, acolheu os 

apartes, e, encerrando a sua fala, afirmou que a Comissão de Água e Saneamento 

da Casa havia se reunido com órgãos afins, e agendou audiência pública, para tratar 

da repactuação e da redução da taxa de esgoto, atendendo o anseio da população. 

O oitavo orador, vereador Rodrigo Guedes, cobrou da Prefeitura de Manaus, o 

envio do projeto de lei que concedia o reajuste do auxílio-alimentação aos servidores 

da Secretaria Municipal de Educação – Semed, para que fossem, igualmente 

contemplados, tendo em vista que a Casa já havia votado para os outros 

funcionários municipais. De igual modo, cobrou o projeto para criação de cargos, 

que seriam preenchidos pelos professores do cadastro reserva do último certame 

realizado pela citada secretaria. Foi aparteado pelo vereador Marcelo Serafim. 

Retomando a palavra, acolheu o aparte, e refutou as colocações do seu 

aparteante, afirmando que o mesmo havia falado que a Prefeitura traria o projeto de 

lei do auxílio-alimentação à Casa, para fazer justiça aos profissionais da educação, 

assegurando que o pleito apresentado era certamente o almejado pelos professores. 

O nono orador, vereador Mitoso, discorreu sobre as duas moções de 

parabenização, de sua autoria, a saber: pelos cento e oitenta e cinco anos da Polícia 

Militar do Amazonas – PM/AM, cuja celebração transcorreu no dia anterior; e ao 

professor doutor Luís Fabian Pereira Barbosa, pela posse no cargo de conselheiro 

do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM. O orador destacou a 

importância da corporação para a segurança pública, bem como a qualificação do 

novo conselheiro, parabenizando o governador do Estado pela indicação. O décimo 

orador, vereador Kennedy Marques, defendeu a relevância do Projeto de Lei n. 

198/2021, de sua autoria, que instituía o Banco de Dados Municipal de Animais 

Esterilizados na cidade de Manaus, que objetivava um melhor direcionamento de 

campanhas de vacinação e tratamentos de animais, inclusive por clínicas 

particulares, proporcionando um acompanhamento mais preciso da população de 

cães e gatos, pedindo o apoio de seus pares para a aprovação, e a sansão do 

Prefeito de Manaus, no momento adequado. Foi aparteado pelos vereadores 

Rodrigo Guedes e Sassá da Construção Civil.  Retomando a palavra, acolheu 

os apartes, e, concluiu, afirmando que era incisivo na questão, pelo fato de que a 

causa animal era de fundamental importância para o Estado e para a população, 

haja vista, que estava intrinsicamente ligada à saúde pública, limpeza, turismo, e 

economia locais. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a 

sessão às onze horas e vinte e sete 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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