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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 20/4/2022 

Reunião Ordinária do dia 19 de abril de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte 

 

No dia dezenove 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, pelos vereadores Wallace Fernandes de 

Oliveira, do Partido Republicano da Ordem Social (PROS); Caio André Pinheiro de 

Oliveira, do Partido Social Cristão (PSC); e Diego Roberto Afonso, do União Brasil 

(União); 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, Elan Martins de Alencar, do Partido Republicano da Ordem 

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

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 e Luís Augusto Mitoso Júnior, do Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB); Lissandro Breval Santiago, Manoel Eduardo dos 

Santos Assis e Wanderley Caldeira Monteiro, do Avante; Raiff Matos Silva 

Vasconcelos, do Democracia Cristã (DC); Robson da Silva Teixeira, 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 Marcel Alexandre da Silva, do 

Avante; Cícero Custódio da Silva, do PT; e Rosivaldo Oliveira Cordovil, do PSDB. 

AUSENTE os vereadores Elissandro Amorim Bessa, do SD; e Marcelo Augusto da 

Eira Correa, do Avante. Havendo quórum regimental e invocando a proteção de 

Deus, o Presidente, vereador Wallace Oliveira declarou aberta a reunião, e na 

sequência, a secretária, vereadora Glória Carratte, leu a Ata da sessão ordinária do 

dia dezoito de abril do ano em curso. Em seguida, o Presidente passou os trabalhos 

para o GRANDE EXPEDIENTE, solicitando aos líderes de partidos que 

comunicassem à Diretoria Legislativa – DL as migrações partidárias dos vereadores, 
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para o reordenamento dos blocos. Em Questão de Ordem, o vereador Amom 

Mandel informou que não houve nenhuma mudança no quadro do Cidadania, 

concernente à liderança partidária. Em Questão de Ordem, o vereador William 

Alemão disse que faria um comunicado, por escrito, à Mesa, colocando o vereador 

Amom Mandel no bloco dois, após conversa com o líder, vereador João Carlos. O 

Presidente declarou que no próximo grande expediente as migrações já estariam 

estabelecidas, e, inclusive, o vereador Elan Alencar informaria que o vereador Peixoto 

faria parte da bancada do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, e passaria 

a compor o bloco um; de igual modo, todos os parlamentares que migraram para 

outros partidos. Em Questão de Ordem, o vereador Mitoso indagou sobre a 

instituição do colegiado de líderes, prevista no Regimento Interno; e sugeriu à Mesa, 

que fosse realizada uma reunião, possivelmente antes do início do grande expediente, 

para que os blocos fossem devidamente reordenados. O Presidente acatou a 

sugestão, explicando que, mediante entendimento com o Presidente da Casa, 

vereador David Reis, até o dia seguinte a reunião seria marcada, para que, na próxima 

terça-feira, os blocos estivessem reordenados e não houvesse prejuízos ao grande 

expediente. Em Questão de Ordem, o vereador Caio André lembrou que a Mesa 

havia estabelecido até o dia anterior para a conclusão do ordenamento, e, no entanto, 

a saída do vereador Rodrigo Guedes do Partido Social Cristão – PSC não havia sido 

comunicada, e, como líder da bancada, comunicou à Mesa a saída do citado vereador, 

pedindo que ele fizesse o devido registro. O Presidente esclareceu que o caso do 

vereador Rodrigo Guedes era o único que não havia sido definido. Em Questão de 

Ordem, o vereador João Carlos informou que já havia conversado com o vereador 

Rodrigo Guedes sobre a necessidade da informação à DL, e estava aguardando que 

o mesmo assim o fizesse, para providenciar o encaminhamento à Mesa Diretora. Em 

Questão de Ordem, o vereador Amom Mandel falou sobre a saída do vereador 

Rodrigo Guedes do PSC, com o aval do governador, para enfileirar o Republicanos, 

frisando que o mesmo seria bem recebido e passaria a fazer parte do bloco dois. O 

Presidente afirmou que a formalização era necessária. Em Questão de Ordem, o 

vereador Rodrigo Guedes participou que faria a comunicação oficial, no dia em curso; 

e esclareceu que não havia deixado o seu antigo partido com aval do governador, 

visto que ninguém mandava no seu mandato. Em Questão de Ordem, o vereador 

Daniel Vasconcelos informou sobre a realização da Feira Artesanal Indígena, que 

estava acontecendo nas dependências do Cerimonial da Casa, e teria continuidade 

no dia seguinte, convidando a todos para prestigiarem o evento. O primeiro orador, 

vereador William Alemão, reverberou a indignação de uma moradora do bairro Praça 

14, que no ano de dois mil e vinte, após ter ido em busca dos seus direitos, foi 

informada de que não receberia mais cobrança referente à taxa de esgoto em sua 

matrícula, porém, no dia corrente, ela tomou conhecimento da autorização da 

empresa para o sistema de esgoto sanitário por proximidade à rede. O orador 

questionou a existência da rede de esgoto, tendo em vista que nenhuma obra havia 

sido realizada no citado bairro, enfatizando que a empresa havia notificado que 

implantaria o terminal, caso a usuária não tivesse, pelo pagamento de mil e oitenta e 

cinco reais, descontando cinquenta por cento do valor de dois mil, cento e setenta 
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reais. Prosseguindo, declarou que, mediante a cobrança da taxa de cem por cento de 

esgoto, a Casa precisava se manifestar, e pediu ao Presidente David Reis que 

realizasse a reunião agendada com a citada empresa. Foi aparteado pelos 

vereadores Caio André e Elan Alencar. Retomando a palavra, acolheu os apartes, 

e, finalizando, disse que era inadmissível o pagamento de cem por cento da taxa de 

esgoto, calculada em cima do consumo de água. O segundo orador, vereador Raiff 

Matos, manifestou sua preocupação quanto à destinação do recurso da Cota de 

Exercício para Atividade Parlamentar – Ceap, que era um direito dos vereadores; e 

disse que no ano passado foi um dos que mais economizou, porém havia pesquisado 

sobre o que acontecia com o recurso que não era utilizado e constatou que o mesmo 

era estornado para o Poder Executivo. E, por conta disso, encaminhou uma indicação 

à Mesa Diretora, para criação do Fundo Especial Financeiro de Economia Parlamentar 

– Fefep, a fim de que, no final do ano, as sobras da citada cota não fossem estornadas 

para o Executivo Municipal, e sim destinadas a instituições carentes da cidade de 

Manaus. O terceiro orador, vereador Ivo Neto apresentou um vídeo sobre a subida 

das águas na bacia do bairro Educandos, onde esteve, no dia anterior, juntamente 

com o vereador Márcio Tavares; alertando a respeito da realidade que se aproximava, 

por conta da cheia na capital, e pedindo um trabalho de prevenção na área, para evitar 

graves problemas. O orador solicitou o apoio de seus pares na luta para minimizar os 

prejuízos aos moradores de áreas afetadas, ressaltando que, no sábado anterior, 

acionou a Defesa Civil, para assistir ao desabamento de uma casa, devido às chuvas 

torrenciais, e foi prontamente atendido; e disse, ainda, que no dia vinte e um de janeiro 

do ano em curso, havia apresentado um relatório à instituição, de todos os serviços 

necessários nos locais que seriam afetados pela cheia. Foi aparteado pelos 

vereadores Mitoso, Márcio Tavares, Elan Alencar, Raulzinho e Jander Lobato. 

Retomando a palavra, acolheu os apartes, e encerrou a sua fala, pedindo ao 

Governador do Estado e ao Prefeito de Manaus que realizassem um trabalho de 

prevenção, para evitar transtornos aos moradores. O vereador Caio André assumiu 

a direção dos trabalhos. O quarto orador, vereador Mitoso, fez menção ao Dia do 

Índio, celebrado em dezenove de abril; afirmou que as comemorações estavam se 

arrefecendo com o passar dos anos; e manifestou o seu respeito, admiração e estima 

aos povos originários, que tanto fizeram – e continuavam fazendo – pela cidade de 

Manaus, pelo Estado do Amazonas, e por todo o país. O orador comentou a 

discriminação sofrida pelos nortistas, considerados “índios” pelas outras regiões, 

informando que o Manaus Futebol Clube havia colocado em seu uniforme “Time de 

índios”, para registrar o orgulho que os manauaras sentiam pela origem indígena. 

Discorreu, também, sobre a importância da herança cultural e sabedoria do povo 

homenageado para a cultura local, e em reconhecimento aos povos originários da 

Amazônia, disse que havia destinado emenda parlamentar de cinquenta mil reais para 

o Instituto de Apoio aos Povos Originários da Amazônia – Iapoam, que realizava um 

brilhante trabalho de utilidade pública. Continuando, falou sobre a atitude lamentável 

de um indivíduo que foi assistir ao último jogo do São Raimundo Esporte Clube, 

ostentando nas costas, propositadamente, um dos mais conhecidos símbolos 

nazistas, a famigerada águia, utilizada pelo grupo supremacista, preterido em todo o 
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mundo, pelas atrocidades cometidas contra milhões de pessoas, registrando que o 

São Raimundo, por meio de sua diretoria, havia repudiado o episódio; bem como, a 

decisão de dezenove presidentes de clubes de futebol se aliarem contra o ódio 

propagado nos estádios. Foi aparteado pelos vereadores Daniel Vasconcelos e 

Rodrigo Guedes. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e parabenizou a 

diretoria do São Raimundo pelas providências tomadas; informou que o Manaus 

Futebol Clube iria interpelar judicialmente um cidadão que havia colado a águia 

nazista ao escudo do time; e pediu que as pessoas não relativizassem manifestações 

de ódio. Foi aparteado, novamente, pelo vereador Amom Mandel. Retomando a 

palavra, acolheu o aparte, e, concluindo, sugeriu que o parlamento municipal 

solicitasse às autoridades constituídas do Estado, que atuassem e dessem a punição 

que o caso merecia. O Presidente disse que a Mesa acolhia a sugestão do vereador 

Amom Mandel, referente ao cidadão que cometeu apologia ao regime nazista. O 

vereador David Reis assumiu a presidência da Mesa. O quinto orador, vereador 

Daniel Vasconcelos, discorreu sobre a importância do Dia do Índio, ressaltando que 

a data deveria ser dedicada à lembrança e à história dos povos indígenas; e informou 

que na capital amazonense havia mais de trinta mil indígenas vivendo em contexto 

urbano, contribuindo com a cultura e economia locais. O orador convidou os seus 

pares para prestigiarem a sessão solene em homenagem ao Dia do Índio, que seria 

realizada no dia seguinte, a partir das onze horas, na Casa, e contaria com a 

participação de associações e representantes indígenas; do Estado; da Prefeitura e 

da Fundação Nacional do Índio – Funai, demonstrando a importância da valorização 

da cultura indígena para a cidade de Manaus. Prosseguindo, informou que o 

Presidente da Casa, vereador David Reis, havia cedido espaço (sala do Cerimonial) 

para a exposição do artesanato indígena; que na sessão solene, o Hino Nacional seria 

cantado na cultura indígena; e à tarde, a equipe de decoração colocaria adornos 

temáticos no plenário da Casa; frisando que teriam o privilégio de prestigiar o desfile 

de moda indígena. Concluindo o seu pronunciamento, falou que, a pedido do 

Presidente, foi representar a Casa, na solenidade em homenagem aos servidores do 

Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, que aconteceu na Assembleia Legislativa do 

Estado do Amazonas – Aleam, afirmando que, enquanto presidente da Comissão de 

Saúde não poderia deixar de prestigiar o evento, pela relevância da instituição, que 

era referência para o povo amazonense. O sexto orador, vereador Rodrigo Guedes, 

notificou o falecimento da criança cardiopata Clara, no dia anterior, externando os 

seus sentimentos aos familiares; e em seguida, reverberou a denúncia de uma mãe 

de aluno, que a Escola Municipal Antônia Alexandrina, localizada no Núcleo XIII do 

bairro Cidade Nova, estava fechada e as crianças não estavam assistindo aulas 

presenciais, com a justificativa de que o prédio entraria em reforma no início do ano, 

pedindo, formalmente, à titular da Secretaria Municipal de Educação – Semed, Dulce 

Almeida; e ao prefeito David Almeida, que fizessem as tratativas necessárias para dar 

início aos trabalhos. Reportando-se, ainda, ao pronunciamento do vereador Ivo Neto, 

afirmou que os índices pluviométricos demonstravam que a cheia na capital seria 

recorde, motivo pelo qual, pediu aos Poderes Executivos Estadual e Municipal que 

tomassem as providências necessárias para minimizar os prejuízos da população. 
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Finalizando o seu discurso, pediu à Prefeitura de Manaus que enviasse à Casa o 

projeto para a concessão do reajuste do auxílio aluguel, no sentido de dar mais 

dignidade aos beneficiários, vítimas de enchentes e outros infortúnios. O sétimo 

orador, vereador Kennedy Marques, falou sobre o surgimento dos casos de 

esporotricose, no ano anterior, afirmando que vinha tentando alertar as autoridades 

locais sobre a gravidade da doença, que havia causado sérios danos no Rio de 

Janeiro e no Nordeste do país. O orador disse que realizaria uma palestra, no dia seis 

de maio, às nove horas, no auditório Zany dos Reis, com o objetivo de alertar o poder 

público, para que as instituições de saúde e a população tivessem conhecimento da 

doença, e, dessa forma, evitassem uma tragédia; convidando os seus pares para 

participarem do evento, que contaria com a presença de autoridades médicas, 

Conselhos de Medicina, de Enfermagem, de Medicina Veterinária, autoridades 

médicas da Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira, responsáveis por 

clínicas veterinárias, tutores e protetores de animais. Encerrando a sua fala, destacou 

o evento promovido pelo Governo do Estado do Amazonas, no dia em curso, relativo 

ao início da construção do Hospital Veterinário, parabenizando a iniciativa do 

governador Wilson Lima; e a deputada estadual Joana D’Arc, por ter mostrado ao 

chefe do Executivo Estadual a importância da causa, não só para os animais, mas 

para as pessoas. Em Questão de Ordem, o vereador Caio André solicitou, 

verbalmente, à Mesa, moção de pesar pelo falecimento da viúva do ex-senador 

Jefferson Péres, Marlídice de Souza Peres; e discorreu sobre a moção de 

parabenização, que havia feito, na sessão anterior, pelos setenta e três anos do Jornal 

A Crítica. O Presidente falou da relevância do Jornal A Crítica para a cidade de 

Manaus e o Estado do Amazonas, e pediu ao vereador Caio autorização para 

subscrever a moção de parabenização, anunciando o interesse de subscrição dos 

vereadores Yomara Lins, Allan Campelo, Jaildo Oliveira, Diego Afonso, Glória 

Carratte, Éverton Assis, Dione Carvalho, Raiff Matos, Lissandro Bessa, Wanderley 

Monteiro, Ivo Neto, Márcio Tavares e Thaysa Lippy. Ao final, disse que as subscrições 

haviam sido autorizadas pelo autor da propositura. O oitavo orador, vereador 

Peixoto, saudou a todos com uma expressão na língua baré, e registrou a sua 

homenagem ao Dia do Índio, ressaltando que tinha profunda relação com as 

comunidades indígenas do município de Manaus, e se sentia honrado por ter sido o 

segundo vereador com mais votos nas comunidades rurais e ribeirinhas, dentre as 

quais as indígenas; e de ter em seu gabinete colaboradores indígenas, apresentando 

um vídeo em homenagem aos povos indígenas da região, parabenizando os mesmos. 

O orador discorreu sobre o projeto de lei, de sua autoria, que deu origem à Lei 

Municipal n. 2.848/2022, que instituiu a Semana do Artesanato e a Semana do 

Artesanato Rural, a serem realizadas, anualmente, na semana do dia dezenove de 

março; e rendeu agradecimentos à comunidade Terra Preta, pelo incentivo. Foi 

aparteado pelo vereador Elan Alencar. Retomando a palavra, acolheu o aparte; 

agradeceu ao produtor do vídeo; e pontuou a sua homenagem ao Dia do Exército 

Brasileiro, também comemorado em dezenove de abril. O nono orador, vereador 

Raulzinho, manifestou sua felicidade e agradeceu pelo projeto que seria realizado 

pela Prefeitura de Manaus, o parque linear e temático, denominado “Gigantes da 
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Floreta”, que seria construído em um trecho de prolongamento do Mindu, na avenida 

Natan Xavier, bairro Novo Aleixo, zona Leste, visando à recomposição do tecido 

urbano e social do entorno e a criação de um espaço público para promover a 

qualidade de vida dos moradores da área, proporcionando lazer e diversão às 

famílias, principalmente para as crianças; e pontuou que o prefeito David Almeida 

visitou a maquete eletrônica do empreendimento. Foi aparteado pelo vereador Elan 

Alencar. Retomando a palavra, acolheu o aparte, e informou ao seu aparteante que 

o Igarapé Frei Galvão já havia sido dragado e as pontes do local reconstruídas, 

esclarecendo que alguns locais eram inacessíveis às máquinas, em virtude da 

proximidade das casas, o que era motivo de questionamento por parte de muitos 

moradores, ressaltando, ainda, que a Prefeitura estava fazendo o que era possível; 

explicou, também, que em relação ao Igarapé do Fátima havia uma promessa por 

parte do Governo do Estado, para realizar alguns serviços necessários. Concluindo, 

falou que ele e sua equipe haviam conseguido ajudar cerca de cem famílias da 

comunidade Nossa Senhora de Fátima 1, que foram afetadas pelos alagamentos 

causados pelas fortes chuvas e tiveram perdas incalculáveis, frisando que a 

Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania - Semasc e a Defesa 

Civil atuaram de forma enérgica e desenvolverem diversas ações que ajudaram 

muitas famílias. Por fim, ratificou o seu contentamento pela construção da obra 

inicialmente comentada. O vereador Diego Afonso assumiu a direção dos trabalhos. 

O décimo orador, vereador Elan Alencar, enalteceu a gestão anterior da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura – Seminf, pelos serviços que vinha realizando na cidade 

de Manaus, em detrimento das chuvas torrenciais; agradeceu pelo serviço de 

recapeamento das ruas da zona Norte, que há muito estavam abandonadas; e 

ressaltou que o atual titular da citada secretária, Renato Júnior, iria dar seguimento ao 

trabalho do vice-prefeito Marcos Rotta. Foi aparteado pelo vereador William Alemão. 

Retomando a palavra, acolheu o aparte, destacou a importância das ações 

implantadas pelo Governo do Estado, e parabenizou a sugestão do seu aparteante, 

quanto à utilização de tecnologia para aprimorar a pavimentação asfáltica. Nada 

mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão às onze horas e trinta 

e três 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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