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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 13/4/2022 

Reunião Ordinária do dia 12 de abril de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia doze 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 

vereado Wallace Fernandes de Oliveira, do Partido Republicano da Ordem Social 

(PROS); 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); Amom Mandel Lins Filho e William Robert 

Lauschner, do Cidadania; Antônio Almeida Peixoto Filho, do Partido Republicano 

da Ordem Social (PROS); Samuel da Costa Monteiro, do Partido Liberal (PL); 

Cícero Custódio da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT); 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); Elissandro Amorim Bessa, do Solidariedade (SD); 

François Vieira da Silva Matos, do Partido Verde (PV); Francisco Carpegiane Veras 

de Andrade, João Carlos dos Santos Mello e Márcio José Maia Tavares, do 

Republicanos (REP); Jaildo de Oliveira Silva, do Partido Comunista do Brasil 

(PCdoB); Jander de Melo Lobato, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); 

Lissandro Breval Santiago, Manoel Eduardo dos Santos Assis, Wanderley 

Caldeira Monteiro e Marcel Alexandre da Silva, do Avante; 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 Yomara Jesuína Lins Rodrigues, do 

Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). JUSTIFICADA a ausência dos 

vereadores David Valente Reis e Marcelo Augusto da Eira Correa, do Avante; Luís 

Augusto Mitoso Júnior, do PTB; e Elan Martins de Alencar, do PROS. 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 onze de abril do ano em curso. Em Questão de Ordem, 

o vereador Caio André pediu à Mesa para que solicitasse dos seus pares a 

comunicação das mudanças partidárias à presidência, a fim de que os blocos 
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fossem reordenados e não houvesse prejuízos no grande expediente. O Presidente 

acatou e considerou o pedido pertinente, lembrando que, na semana anterior, tinha 

feito a solicitação aos vereadores; comunicou que, segundo informação do vereador 

Éverton Assis, a reunião de liderança com a presidência, para a reordenação dos 

blocos aconteceria nos próximos dias; e reforçou que os vereadores precisavam 

comunicar a troca de partidos, a fim de que na próxima terça-feira, os blocos já 

estivessem reordenados. Em Questão de Ordem, o vereador Prof. Samuel pediu 

que todas as orientações do Presidente, vereador Wallace Oliveira, fossem 

acatadas, para o bom andamento dos trabalhos. Em Questão de Ordem, o 

vereador Daniel Vasconcelos solicitou que fosse estipulado o prazo de até 

segunda-feira, para que não houvesse prejuízo na sessão da próxima terça-feira. O 

Presidente validou o pedido do questionante. Em Questão de Ordem, o vereador 

Éverton Assis falou da importância de que cada bancada comunicasse, por meio 

do líder, as mudanças de partido dos vereadores. O Presidente informou que, 

segundo a Diretoria Legislativa – DL, alguns parlamentares ainda não haviam 

comunicado a troca de partido, pedindo aos mesmos que tomassem as providências 

cabíveis. Em seguida, o Presidente passou os trabalhos para o GRANDE 

EXPEDIENTE, anunciando a sequência dos blocos e os vereadores inscritos. O 

primeiro orador, vereador Daniel Vasconcelos, discorreu sobre o 1.º Seminário de 

Formação Política da Juventude, do Partido Social Cristão Amazonas (PSC/AM), do 

qual participou, e cujo tema foi “A importância do trabalho voluntário”, ressaltando 

que o evento contou com a participação da presidente estadual do Partido Social 

Cristão - PSC Jovem Amazonas, Alessandra Castro, e demais representantes. O 

orador falou sobre a relevância do trabalho voluntário, e disse que o objetivo do 

evento foi estimular a cidadania nos jovens, dando orientações sobre a política 

comprometida e séria, por meio da empatia e equidade. Continuando, defendeu o 

projeto de lei n. 089/2022, de sua autoria, para criar a política de combate aos 

imóveis abandonados na cidade, que serviam de refúgio para a bandidagem e 

pontos de drogas. Foi aparteado pelo vereador Kennedy Marques. Retomando a 

palavra, acolheu o aparte, e argumentou que os imóveis abandonados no Centro 

serviam de refúgio para pessoas mal-intencionadas e afastavam a clientela, 

causando prejuízos nas vendas dos comerciantes. Finalizando, disse que o poder 

público precisava agir na questão, a fim de melhorar a economia não só do Centro 

Histórico, mas de toda a cidade.  O segundo orador, vereador Caio André, sugeriu 

a formação de cadastro reserva para os aprovados no concurso da Polícia Civil do 

Amazonas, para que muitos cargos, futuramente, pudessem ser preenchidos, de 

acordo com a capacidade da gestão, sem que, necessariamente, ela precisasse 

arcar com os custos, para a realização de novo certame. O orador disse que, 

conforme o anseio dos representantes dos candidatos, defendia que a quantidade 

de provas corrigidas fosse compatível não só com o número de vagas ofertadas, 

mas principalmente com a necessidade de fortalecimento do atual efetivo. 

Concluindo a sua fala, declarou que considerava o pleito justo e iria levá-lo ao 

governador Wilson Lima.  O terceiro orador, vereador Rodrigo Guedes, anunciou 

que a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Casa 
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confeccionou o Regimento Interno em braile, que foi lançado no dia oito do mês em 

curso, para promover acessibilidade às pessoas com deficiências visuais, 

informando ainda, que havia versão em áudio e e-books, e pedindo autorização à 

presidência para hospedar no site da CMM tanto a versão do Regimento Interno, 

quanto a da Lei Orgânica do Município de Manaus – Lomam, que estava em fase de 

transcrição, a fim de que todos tivessem acesso à legislação. O orador destacou o 

caráter histórico do momento, e apelou aos seus pares para que desenvolvessem 

mais ações de inclusão social no parlamento, tais como a disponibilização de 

intérpretes de libras e pisos táteis, no sentido de tornar a CMM cem por cento 

acessível, o que seria um grande legado da Décima Oitava Legislatura. 

Posteriormente, entregou ao Presidente em exercício, vereador Wallace Oliveira os 

volumes do Regimento. Foi aparteado pelos vereadores Caio André, William 

Alemão e Raulzinho. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e encerrando o 

seu discurso, divulgou imagem sobre a manifestação de pais e mães de crianças 

autistas, em busca do direito da presença de mediadores nas salas de aula da rede 

municipal de ensino, apelando aos servidores da Secretaria Municipal de Educação - 

Semed, que estavam presentes na Casa, para que resolvessem a questão. O 

Presidente informou que o microfone era controlado pelo sistema; e invocou o artigo 

134 do Regimento Interno, comunicando a presença, no plenário, da titular da 

Secretária Municipal de Educação – Semed, Dulce Almeida, e de sua comitiva, 

suspendendo a sessão, para recepcioná-los. Na sequência, deu boas-vindas à 

secretária; ao titular da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 

Gestão – Semad, Ebenezer Bezerra; ao chefe da Casa Civil, Rafael Bertazzo, e à 

equipe técnica da Semed, abrindo espaço para o pronunciamento da citada 

secretária. Com a palavra, a secretária Dulce Almeida saudou a todos, apresentou 

a sua formação acadêmica e o seu histórico profissional; e explanou sobre algumas 

ações da Semed em relação às crianças com o Transtorno do Espectro Autista – 

TEA, anunciando a contratação de mil e quinhentos estagiários de educação, para 

dar assistência às mesmas, além da criação de concurso público com três mil e 

quinhentas vagas. A secretária assegurou que o prefeito David Almeida primava por 

uma educação de qualidade; explicou que era preciso dar atenção diferenciada para 

as crianças autistas; e esclareceu que os estagiários selecionados seriam 

devidamente treinados para atuarem como mediadores. Prosseguindo, adiantou que 

a Semed estava estudando, junto à Secretaria Municipal de Administração – Semad, 

o aumento da remuneração da bolsa de estágio de quatrocentos para seiscentos 

reais (nível médio); e de seiscentos para novecentos reais (nível superior), tendo em 

vista que os valores estavam defasados. Finalizando, pediu o apoio dos 

parlamentares, na aprovação do Projeto de Lei que a Prefeitura mandaria para a 

Câmara Municipal, ainda no primeiro semestre, criando as três mil e quinhentas 

vagas de professores, por meio de concurso público, que iria possibilitar a 

convocação dos mil e seiscentos professores do cadastro reserva, remanescentes 

do concurso da pasta, realizado em dois mil e dezoito, disponibilizando-se a prestar 

quaisquer esclarecimentos que se fizessem necessários. O Presidente agradeceu a 

disposição voluntária da secretária em visitar a Casa, e delegou a palavra ao 
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secretário municipal de Administração, Planejamento e Gestão – Semad, Ebenezer 

Albuquerque Bezerra. Com a palavra, o secretário Ebenezer Bezerra 

cumprimentou os integrantes da Mesa, e a todos os vereadores, na pessoa do 

vereador Lissandro Breval; bem como as vereadoras, na pessoa da vereadora 

Thaysa Lippy; e apresentou o seu histórico profissional. Continuando, prestou 

esclarecimentos sobre a situação dos mediadores, contextualizou a dificuldade que 

se deu para a contratação, a partir do Termo de Ajustamento de Gestão – TAG 

estabelecido entre a Prefeitura de Manaus e o Tribunal de Contas do Estado do 

Amazonas – TCE/AM, na gestão passada, impedindo a Semad de contratar os 

institutos de integração, para a contratação dos estagiários, a não ser por meio de 

processo seletivo; e esclareceu que, no ano passado, mediante compreensão da 

conselheira Yara Lins, sobre a necessidade da Prefeitura efetuar as contratações, foi 

celebrado um novo TAG, que foi publicado em Diário do Municipal e no do 

TCEA/AM, no dia três de fevereiro do ano em curso, e para que não pairasse 

nenhuma dúvida sobre o processo, propuseram que o critério de escolha dos 

estagiários fosse o índice de coeficiente escolar e análise curricular, tendo sido bem 

aceito pelo TCE/AM. Prosseguindo, discorreu sobre a retomada dos mecanismos de 

contratação dos institutos; por meio do estudo da taxa de administração; 

levantamento da dotação orçamentário; pesquisa junto aos órgãos municipais 

referente à necessidade de quantitativo de estagiários; credenciamento das 

instituições e consultas com a Receita Federal do Brasil – PFB e Manaus 

Previdência – ManausPrev sobre a incidência ou não de tributação na contratação, a 

fim de evitar qualquer ônus para a municipalidade, e, por último, a publicação do 

edital para o credenciamento das instituições, cujo prazo seria encerrado no dia 

seguinte, afirmando que foi instituída uma comissão para analisar quais estavam 

aptas a prestar o serviço. Falou, ainda, que de acordo com as tratativas com a 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM, as contratações poderiam 

ser realizadas até o final do primeiro semestre, contudo, a previsão da secretaria era 

para o dia treze de maio. O secretário declarou que o prefeito David Almeida tinha 

interesse em solucionar a questão, como entusiasta da educação, informando que o 

mesmo havia assinado o decreto que corrigiu o valor da remuneração dos 

instrutores da Escola do Servidor Público e Municipal e Inclusão Socioeducacional – 

Espi, corrigindo valores de dez anos. De igual modo, estava sendo realizado um 

estudo com a Semef para fazer a majoração do valor da remuneração do estágio, 

que estava defasado há anos, e não era atrativo para os candidatos. Por fim, 

assegurou que a Prefeitura de Manaus estava sensível à necessidade dos 

mediadores nas salas de aula, expressando a sua felicidade por prestar os 

esclarecimentos aos parlamentares. O Presidente agradeceu ao secretário, 

delegando a palavra ao vereador Fransuá, que iria representar a Comissão de 

Educação da Casa. Manifestou-se em Espaço Aberto, o vereador Fransuá. Dando 

prosseguimento, o Presidente delegou a palavra à secretária Dulce Almeida, para as 

considerações finais. Em suas Considerações Finais, a secretária Dulce Almeida 

agradeceu pela receptividade dos parlamentares, e disse que a Semed estava de 

portas abertas para recebê-los; afirmando que atenderia a todos, dentro do possível. 
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O Presidente suspendeu a sessão, às dez horas e cinquenta e seis minutos, para a 

despedida das autoridades. No retorno, às dez horas e cinquenta e nove minutos, 

deu continuidade aos trabalhos. O quarto orador, vereador Marcel Alexandre 

discorreu sobre a educação especial, dando enfoque às tratativas da Semed, 

relacionadas aos portadores do Transtorno do Espectro Autista – TEA, explanadas 

pela secretária Dulce Almeida. Continuando, falou sobre a questão da segurança 

pública, citando o assassinato de um jovem, no último sábado, no bairro Tarumã, 

que aconteceu em razão do embate entre facções criminosas. Encerrando a sua 

fala, afirmou que o Amazonas tinha grande destaque mundial e merecia uma política 

de segurança federal para salvaguardá-lo, pedindo aos parlamentares de todas as 

esferas que se unissem, para resolver a situação de insegurança da população 

amazonense. O Presidente registrou as presenças, no plenário, do secretário 

municipal de articulação política do prefeito David Almeida, Wagno Oliveira; e do 

assessor parlamentar Mateus Dias, dando-lhes boas-vindas. A quinta oradora, 

vereadora Prof.ª Jacqueline, cumprimentou a todos, especialmente a comissão dos 

professores do cadastro reserva, que compareceu para prestigiar o anúncio da 

criação de vagas, pela secretária Dulce Almeida. Parabenizou a fala da secretária, 

pelo anúncio das ações relativas à sua gestão, afirmando que o projeto de lei para a 

criação de três mil e quinhentas vagas seria encaminhado à Casa, na próxima 

segunda-feira, e esclarecendo que as mesmas seriam preenchidas pelos 

professores do cadastro reserva, e serviriam para suprir a necessidade de 

professores das disciplinas Matemática e Ciências. A oradora, enquanto membro da 

Comissão de Educação, ressaltou a importância da notícia para os professores no 

cadastro de reserva, e, por fim, agradeceu à secretária Dulce Almeida pela iniciativa 

que iria garantir o direito dos referidos profissionais. O sexto orador, vereador 

Bessa, reverberou as reclamações dos trabalhadores que utilizavam a linha 641, 

declarando que havia encaminhado solicitação ao Instituto Municipal de Mobilidade 

Urbana - Immu, para o aumento da quantidade de ônibus; agradeceu e destacou o 

trabalho realizado pelo órgão; e cobrou a instalação de radares na avenida do 

Turismo e faixa de pedestre ou contenção com cones, para reduzir a velocidade dos 

veículos, no sentido de evitar acidentes. Foi aparteado pelos vereadores William 

Alemão, Caio André e Éverton Assis. Retomando a palavra, acolheu os apartes, 

e, concluindo, disse que encaminharia as demandas ao secretário Renato Júnior; 

informou que o Sindicato das Empresas de Transporte de Manaus - Sinetram 

itinerante iria oferecer serviços à população, a partir do mês em curso, para atender 

as demandas que haviam aumentado bastante nos últimos meses; e pediu à 

Comissão de Transporte da Casa que indicasse ao Immu, que o atendimento fosse 

iniciado pelas áreas próximas à avenida do Turismo. O sétimo orador, vereador 

Prof. Samuel, falou sobre a visita da secretária à Casa, destacando a importância do 

projeto de lei anunciado para criação de vagas; bem como, do trabalho desenvolvido 

pela Comissão de Educação da Casa, com vereadores irmanados na luta em busca 

de melhorias para a educação na rede pública municipal de ensino; e discorreu 

sobre o processo de contratação dos mediadores, frisando que receberiam 

treinamento de pessoas qualificadas. Ao final, parabenizou o prefeito David Almeida, 
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pela escolha da secretária Dulce Almeida, e a todos os professores que estiveram 

presentes na Casa, no dia em curso. Em Questão de Ordem, o vereador Joelson 

Silva registrou a presença do vereador Taveira, do município de Carauari, dando-lhe 

boas-vindas, e solidarizando-se com os carauarienses. O Presidente reforçou as 

boas-vindas ao vereador Francisco “Taveira” da Silva. O oitavo orador, vereador 

Raulzinho, ratificou as boas-vindas ao vereador Taveira; e, em seguida, falou da 

importância da Zona Franca de Manaus – ZFM, para a economia do Estado do 

Amazonas, e dos circunvizinhos, pontuando o desleixo total que existia em relação 

ao modelo econômico local. O orador questionou a contrapartida de todos os países, 

tendo em vista que o Estado cuidava da maior diversidade existente no mundo. 

Concluindo a sua fala, asseverou que não era mais possível que os parlamentares 

amazonenses ficassem implorando por um direito assegurado constitucionalmente. 

O nono orador, vereador Dione Carvalho, defendeu a relevância ambiental e social 

para a cidade de Manaus e para o Estado do Amazonas de um projeto de lei, de sua 

autoria, criando o programa “Câmbio Manaós”, por meio do qual a população 

ribeirinha e moradores que viviam próximos de igarapés, pontes e áreas alagadiças 

iriam trocar o lixo coletado por gêneros alimentícios, produtos de higiene pessoal, 

horfrutigranjeiros, entre outros, salientando que o citado programa iria promover o 

escoamento da safra dos pequenos produtores rurais da região metropolitana e criar 

na população o hábito de separar o lixo reciclável, melhorar a qualidade da 

alimentação dos beneficiários, reduzir o índice de descartes de lixo nos igarapés, 

terrenos e bairros da cidade de Manaus. Ao final, pediu o apoio dos seus pares para 

a aprovação da matéria. O vereador Caio André assumiu a direção dos trabalhos. O 

décimo orador, vereador Capitão Carpê, manifestou-se acerca do combate à 

corrupção política, sobretudo no ano em curso, em razão das eleições; informou a 

colocação que o país e a cidade de Manaus ocupavam no ranking; e disse que o 

parlamento municipal deveria ser exemplo de probidade para os demais órgãos 

públicos. Continuando, defendeu a importância do Projeto de Lei n. 659/2022, de 

sua autoria, que dispunha sobre o Conselho Municipal de Transparência e Combate 

à Corrupção, ressaltando que um dos objetivos principais era promover a 

participação social e o monitoramento junto à administração pública municipal, 

dando mais transparência aos atos da mesma; bem como, promovendo mudanças 

na sociedade e no poder público, no trato das questões. O orador assegurou que a 

propositura tornaria mais efetiva a luta contra a “praga”, que era a corrupção, 

pedindo o apoio de seus pares para aprovação da matéria. Foi aparteado pelos 

vereadores William Alemão e Marcel Alexandre, Retomando a palavra, acolheu 

os apartes, e, encerrando o seu discurso, declarou que quanto mais fosse 

respeitado o princípio da transparência e de zelo, pela administração pública, mais a 

população ganharia. O vereador Wallace Oliveira reassumiu a presidência da 

Mesa; e, em seguida, constatando o término do horário regimental, prorrogou a 

sessão até o encerramento dos trabalhos. O décimo primeiro orador, vereador 

William Alemão, pronunciou-se a respeito da falta de trafegabilidade no Ramal 

Água Branca, no Km. 32 da AM-010, citando a Emenda Constitucional n. 90 de 

2015, que resguardava o direito ao transporte. O orador divulgou vídeo sobre a 
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manifestação dos moradores do local, para resolver a situação do ramal, que vinha 

causando prejuízos, inclusive, aos alunos, que não tinham acesso às escolas, 

porque os ônibus atolavam no barro, chamando a atenção para o fato de que aquela 

era a realidade de todos os ramais da rodovia, inclusive dos que foram asfaltados há 

pouco tempo. Finalizando, pediu transparência no planejamento e execução dos 

serviços resultantes do Governo do Estado e Prefeitura de Manaus. Nada mais 

havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão às doze horas e treze 

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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