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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 30/3/2022 

Reunião Ordinária do dia 29 de março de 2021 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia vinte e nove 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 Wallace Fernandes de Oliveira, do 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); Maria Jacqueline Coelho Pinheiro, do Podemos (PODE); 

Antônio Almeida Peixoto Filho, do Partido Trabalhista Cristão (PTC); Samuel da 

Costa Monteiro, do Partido Liberal (PL); Cícero Custódio da Silva, do Partido dos 

Trabalhadores (PT); David Valente Reis, 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; Eduardo Assunção Alfaia, João Kennedy de Lima Marques e Rosinaldo 

Ferreira da Silva, do Partido da Mobilização Nacional (PMN); Elan Martins de 

Alencar, 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); Robson da 

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

Brasileira (PSDB); Thaysa Lippy Silva de Souza, do Progressistas (PP); William 

Robert Lauschner, do Cidadania; Yomara Jesuína Lins Rodrigues, do Partido 

Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB); e Amom Mandel Lins Filho e Marcel 

Alexandre da Silva (Sem Partido). JUSTIFICADA a ausência dos vereadores Raiff 

Matos Silva Vasconcelos, do DC; e Gilmar de Oliveira Nascimento, do DEM. 

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 vinte e oito de março do ano em curso. Em 

seguida, o Presidente passou os trabalhos para o GRANDE EXPEDIENTE, e pediu 

ao vereador Caio André que o substituísse, para que fizesse uso da palavra. O 
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vereador Caio André assumiu a direção dos trabalhos. O primeiro orador, 

vereador Wallace Oliveira, lamentou a morte da senhora Dulcineide Olavo Silva, de 

quarenta e sete anos, uma das vítimas do acidente entre um ônibus da linha 706 e 

uma carreta, chamando a atenção de todos para a necessidade do cumprimento do 

Código de Trânsito Brasileiro - CTB. O orador lembrou que o assunto era recorrente 

na Casa, e pediu ações enérgicas para a resolução do problema que vinha ceifando 

inúmeras vidas. Foi aparteado pelos vereadores Éverton Assis, Kennedy 

Marques, Bessa, Elan Alencar, Marcel Alexandre, Rosinaldo Bual e Rodrigo 

Guedes. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e encerrou o seu discurso, 

solidarizando-se com a família enlutada, para a qual destinaria moção de pesar. O 

vereador Wallace Oliveira reassumiu a presidência da Mesa. O segundo orador, 

vereador Prof. Samuel, registrou a sua presença na cerimônia de posse da nova 

secretária da Secretaria Municipal de Educação – Semed, Dulce Almeida, 

parabenizando-a; e, de igual modo, o prefeito David Almeida, pela indicação da 

mesma, que era servidora de carreira. Continuando, falou sobre o evento que 

consagrou o início do programa “Manaus + Agro”, nos ramais do Pau-Rosa e 

Cooperativa, onde os poderes Executivos Estadual e Municipal realizaram a entrega 

de cinquenta e duas toneladas de ração para avicultores e piscicultores da 

localidade. Foi aparteado pelos vereadores Kennedy Marques, Eduardo Alfaia, 

Joelson Silva, Peixoto, Yomara Lins, Jander Lobato, William Alemão e Diego 

Afonso. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e parabenizou o governador 

do Estado e o prefeito de Manaus pela parceria em benefício da população; aos 

vereadores, e ao secretário municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e 

Comércio Informal – Semacc, Renato Júnior. O terceiro orador, vereador Elan 

Alencar, discorreu sobre a importância do setor primário para o desenvolvimento da 

região, destacando a importância do pacote de obras anunciado pelos poderes 

Executivos Estadual e Municipal, por meio do qual, os produtores rurais seriam 

beneficiados. Prosseguindo, falou sobre o “alerta de cheias” divulgado pelo Sistema 

de Alerta Hidrológico do Amazonas – SAH, em razão da subida fluvial, pedindo a 

atenção devida dos órgãos e setores competentes para a situação, no sentido de 

minimizar os danos e prejuízos para a população. Foi aparteado pelos vereadores 

Kennedy Marques, Daniel Vasconcelos e William Alemão. Retomando a 

palavra, acolheu os apartes, ratificou a necessidade de que medidas preventivas 

fossem tomadas. O quarto orador, vereador Dione Carvalho, discorreu sobre a 

deficiência de atendimento oftalmológico das crianças nas escolas da capital, 

afirmando que iria apresentar um projeto de lei, para a colocação de máquina de 

optometria para exames oftalmológicos nas instituições de ensino. Foi aparteado 

pelo vereador Kennedy Marques. Retomando o aparte, acolheu o aparte, pediu o 

apoio de seus pares para a aprovação da matéria; e disse que iria em busca de 

parcerias, para que as crianças de menor poder aquisitivo recebessem óculos, no 

sentido de otimizar o aprendizado das mesmas. O quinto orador, vereador Ivo 

Neto, apresentou o vídeo sobre uma situação que havia acontecido no Rio de 

Janeiro, envolvendo uma criança autista, que teve uma crise, ficando com 

hematomas e um dente quebrado, devido à demora do atendimento de uma 
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companhia aérea; e, enquanto presidente da Comissão de Direito da Criança, do 

Adolescente e do Idoso da Casa, manifestou sua indignação pelo ocorrido, 

afirmando que a criança tinha prioridade de atendimento e merecia respeito. O 

orador discorreu sobre a necessidade de qualificação para o atendimento capacitado 

de Pessoas com Deficiências – PcDs e outras necessidades, afirmando que o caso 

de violação da dignidade humana em questão chocou toda a população brasileira. 

Foi aparteado pelos vereadores Thaysa Lippy, Elan Alencar, Rodrigo Guedes, 

Jander Lobato e Prof. Samuel. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e 

encerrou o seu discurso. O Presidente registrou a relevância do tema abordado 

pelo discursante, destacando a necessidade de capacitação dos funcionários. O 

sexto orador, vereador William Alemão, agradeceu à Secretaria Municipal de 

Infraestrutura - Seminf, pelo início da obra do Beco Casemiro, frisando que a mesma 

precisava ser concluída o mais breve possível, a fim de evitar acidentes no local. O 

orador disse, também, que visitou a obra, e constatou que funcionários da Defesa 

Civil não tinham refeições, motivo pelo qual, estava entrando em contato com o 

secretário-executivo da Casa Militar, para que tomasse providências em relação à 

entrega, pois os mesmos haviam se deslocado e não tinham condições de comprar 

alimentos no local. O sétimo orador, vereador Eduardo Alfaia, falou sobre a 

importância das políticas públicas para o setor primário, pontuando a ação integrada 

do governo do Estado e da Prefeitura de Manaus, no dia anterior; destacou a 

relevância das obras nos ramais do Pau-Rosa e Cooperativa para a população local, 

agradecendo, em nome de mais de três mil famílias do assentamento do Tarumã-

mirim, ao governador Wilson Lima; ao prefeito David Almeida; ao secretário Renato 

Júnior; e ao secretário de Estado de Produção Rural – Sepror, Petrúcio Júnior, pela 

distribuição de ração, no evento que marcou o início do programa “Manaus + Agro”, 

e contou, ainda, com ação do Peixe Solidário e entrega de Declarações de Aptidão 

do Pronaf – DAFs aos produtores rurais. Foi aparteado pelos vereadores Caio 

André, Kennedy Marques, Peixoto e Yomara Lins. Retomando a palavra, 

acolheu os apartes, agradeceu aos servidores das secretarias envolvidas nas ações 

pontuadas; especialmente aos secretário Petrúcio Magalhães, e ao seu staff; e, 

concluindo, enalteceu o trabalho que vinha sendo realizado pelo secretário Renato 

Júnior, que juntamente com a sua equipe, havia revitalizado a Semacc. O vereador 

Caio André reassumiu a direção dos trabalhos. O oitavo orador, vereador Allan 

Campelo, pronunciou-se a respeito da fala do ex-prefeito Arthur Virgílio do Carmo 

Ribeiro Neto, em desfavor do Procurador Alberto Júnior, no último sábado, dia vinte 

e seis, que a seu ver, representava uma tentativa de enfraquecer as instituições 

públicas, que mereciam o devido respeito, e por esse motivo, apresentaria moção de 

repúdio, pedindo preferência para a mesma. Constatando o término do horário 

regimental, o Presidente prorrogou os trabalhos até o encerramento do 

expediente. Em Questão de Ordem, o vereador William Alemão, convocou os 

membros da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio, Desenvolvimento 

Econômico, Trabalho e Renda para uma reunião, após a sessão plenária. O nono 

orador, vereador Rodrigo Guedes, manifestou-se a respeito da agressão moral, 

física e psicológica que o menino Eduardo sofreu (extensiva à sua família) por parte 
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da empresa Latam, afirmando que o caso retratava o quanto a sociedade ainda 

estava despreparada para lidar com Pessoas com Deficiências – PcDs e autistas. O 

orador manifestou o seu repúdio e a sua indignação à citada empresa, pela falta de 

capacitação dos funcionários, e declarou que ingressaria com uma representação, 

para que houvesse a responsabilização cível e criminal das pessoas jurídica e física 

envolvidas, pois o caso não poderia ficar impune, frisando que a punição deveria ser 

exemplar, para que não ocorressem mais situações análogas; e disse, ainda, que as 

Comissões da Casa, afins ao assunto, deveriam ingressar com uma ação coletiva, 

para evitar outras ocorrências.  Foi aparteado pelo vereador Ivo Neto. Retomando 

a palavra, acolheu o aparte, divulgou a manifestação dos professores do cadastro 

de reserva do concurso da Secretaria Municipal de Educação – Semed, que 

aconteceria no dia trinta e um de março, para que fossem, definitivamente, 

convocados, no sentido de que a Constituição fosse respeitada, declarando esperar 

que a nova secretária desse vazão ao que o seu antecessor não fez; e cobrando, 

ainda, o envio do projeto de lei que reajustava o auxílio-alimentação de todos os 

profissionais da citada secretaria. O décimo orador, vereador Kennedy Marques, 

enquanto representante da causa animal, falou sobre a cobrança que tinha feito, na 

semana anterior, ao Executivo Municipal, da responsabilidade do controle 

populacional de animais e questões pertinentes, ressaltando que o assunto envolvia 

a saúde pública, a limpeza, a economia e o turismo da cidade. O orador cobrou, 

novamente, dos Executivos Estadual e Municipal, ações efetivas em respeito à 

causa e às suas recorrentes solicitações, ressaltando que os animais tinham seus 

direitos resguardados constitucionalmente, e existiam pessoas carentes, que eram 

cidadãos e eleitores, fazendo o papel do Estado, sem as mínimas condições de 

fazê-lo. Asseverou, ainda, que representava uma classe de pessoas que respeitava 

a causa animal, e iria insistir na questão, até que recebesse a devida atenção, por 

parte do poder público. Foi aparteado pelos vereadores Rodrigo Guedes, Joelson 

Silva e Jander Lobato. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e concluindo, 

disse que se sentia feliz, por ter seu trabalho reconhecido; informou que promovia 

ações que envolviam saúde pública, a exemplo do primeiro seminário estadual sobre 

a questão da esporotricose, que aconteceria nos próximos meses; e ratificou que 

representava uma classe sofrida, que vivia no anonimato, implorando pela atenção 

do Executivo Municipal. O Presidente declarou que todos os vereadores 

reconheciam a credibilidade do discursante à frente do movimento; e estavam 

atentos aos pleitos que trazia, todos os dias, à Casa. O décimo primeiro orador, 

vereador Amom Mandel, manifestou-se acerca da concessão dos equipamentos de 

áudio e vídeo aos vereadores, pela presidência da Casa; fez a leitura de uma carta 

que havia preparado para os seus pares, sobre os problemas da cidade, que 

envolviam a situação caótica para aquisição de medicamentos e a falta de 

infraestrutura e saneamento em alguns locais da cidade, apesar de a propaganda 

divulgar o contrário. O orador afirmou que a alta carga tributária era um dos fatores 

decisivos para a desigualdade social, ainda mais quando os recursos advindos da 

mesma eram mal utilizados, e por essa razão, questionava a possibilidade de mal 

uso do dinheiro público pelo Presidente da Câmara Municipal de Manaus – CMM, 
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que foi denunciado pela imprensa nacional - pela terceira vez, nos últimos dias - 

frisando que, embora não fosse ilegal, com certeza era imoral. Disse, ainda, que se 

sentia extremamente desconfortável em fiscalizar o município, e apontar o que 

precisava de melhorias, quando a Casa não dava o exemplo; e divulgou um 

levantamento contendo dados da compra dos equipamentos, popularmente 

conhecido como “Kit Selfie”, obtidas pelo Diário Oficial, por meio do qual, constatou 

que os modelos recebidos e os preços não condiziam com os licitados. Em seguida, 

declarou que, como ouvidor-geral da Câmara Municipal de Manaus – CMM foi 

questionado pelas imprensas nacional e local acerca dos dados da licitação, na 

semana anterior, e expediu três ofícios à presidência da Casa, solicitando 

informações, mas não obteve resposta, e como responsável pelo Sistema de 

Informação ao Cidadão – SIC, e pela transparência, até certo ponto, da CMM, 

questionou o motivo da falta de acesso às informações, já que estas, 

independentemente de qualquer solicitação, deveriam ser públicas, registrando a 

sua reclamação à presidência, a fim de que pudesse exercer de forma completa a 

sua função, tendo em vista que não queria ser responsabilizado pela falta de 

informações, esclarecendo que escolheu não receber o equipamento em questão, 

por não considerar necessário para o desempenho de sua função. Prosseguindo, 

afirmou que gostaria de saber se a Casa havia feito levantamento de mercado para 

as compras, com o fito de fornecer da tribuna os dados corretos e oficiais, mas a 

Casa se negava a fornecer os dados, dando a impressão de que havia algo a 

esconder, ao ignorar os seus pedidos de informação. Foi aparteado pelos 

vereadores Kennedy Marques, William Alemão, Jander Lobato, Rodrigo Guedes 

e Capitão Carpê. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e disse acreditar que 

os vereadores tinham sido induzidos ao erro, inclusive o próprio Presidente; e 

quando houvesse esclarecimento, tudo seria elucidado. Encerrando o seu discurso, 

pontuou que a assessoria de comunicação não atuava, de forma efetiva, quando 

assuntos daquele teor eram levados à tribuna; e finalizou, afirmando que gostaria 

que as sobras dos recursos da Casa fossem utilizadas, ao final do ano, para as 

emendas parlamentares; de igual modo, que os recursos do Executivo Municipal 

fossem utilizados com responsabilidade, haja vista que, enquanto portador de 

doença autoimune, sabia da dificuldade de se conseguir medicamento na rede 

pública, e felizmente tinha condições de recorrer à iniciativa privada, o que não 

acontecia com a maioria da população. O Presidente esclareceu ao discursante, 

que em função da natureza orçamentária e também constitucional, o dinheiro da 

CMM só poderia ser utilizado para o exercício parlamentar. Em Questão de Ordem, 

o vereador William Alemão informou que, devido ao avançar da hora, a reunião que 

havia convocado, anteriormente, foi cancelada. Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente encerrou a sessão às treze horas e catorze 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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