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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 4/4/2022 

Reunião Ordinária do dia 30 de março de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia trinta 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, pelos vereadores 

Wallace Fernandes de Oliveira, do PROS; Rosinaldo Ferreira da Silva, do Partido 

da Mobilização Nacional (PMN); e Rodrigo Guedes Oliveira de Araújo, do Partido 

Social Cristão (PSC); secretariada pela vereadora Carmem Glória Almeida Carratte, 

do Partido Liberal (PL); e João Carlos dos Santos Mello, do Republicanos (REP). 

PRESENTES, ainda, os vereadores Allan Campelo da Silva, Caio André Pinheiro 

de Oliveira e Daniel Amaral Vasconcelos, 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); 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 e João Kennedy de 

Lima Marques, do Partido da Mobilização Nacional (PMN); Elan Martins de Alencar, 

do PROS; Elissandro Amorim Bessa, do Solidariedade (SD); Francisco Carpegiane 

Veras de Andrade 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); Gilmar de Oliveira 

Nascimento, do Democratas (DEM); 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 

do vereador Raiff Matos Silva Vasconcelos, do DC. 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 vinte e nove de março do ano em curso. Pela Ordem, o 

vereador Marcelo Serafim solicitou à Mesa que fosse feita uma avaliação em 
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relação ao fim das sessões híbridas do parlamento municipal, face à publicação do 

recente decreto do prefeito de Manaus, que liberou a utilização de máscaras em 

ambientes fechados, em decorrência da diminuição de casos, internações e mortes 

pela covid-19, destacando a necessidade do retorno dos trabalhos de forma 

presencial, bem como, a importância e o compromisso dos parlamentares com suas 

presenças em horário regimental. Por fim, solicitou que o requerimento do vereador 

Caio André, que tinha o propósito exposto fosse colocado à apreciação do Plenário 

para discussão e votação. O Presidente fez coro à fala do seu antecessor, 

enfatizando que a solicitação feita pelo vereador era o anseio de todos os 

parlamentares da Casa; assegurando, ainda, que era totalmente favorável ao fim 

das sessões on-line. Manifestaram-se, ainda, favoráveis ao fim das sessões 

híbridas, os vereadores Raulzinho e Glória Carratte. Pela Ordem, o vereador 

William Alemão solicitou que a pauta fosse disponibilizada, para que tivesse acesso 

aos projetos que seriam apreciados no dia em curso. O Presidente solicitou à 

Diretoria Legislativa que tomasse as devidas providências quanto à solicitação do 

vereador. Pela Ordem, o vereador Caio André pediu à Mesa que solicitasse a 

Diretoria Legislativa providências referentes ao Requerimento n. 2.685/2022, de sua 

autoria, que “Requer o fim das sessões híbridas da Câmara Municipal de Manaus”, 

bem como, preferência ao mesmo. Manifestaram-se, também, favoráveis ao fim 

das sessões híbridas, os vereadores Peixoto e Prof. Samuel. Pela Ordem, o 

vereador Marcelo Serafim solicitou prioridade para a tribuna popular, em respeito 

aos convidados que se encontravam no Plenário; e, após, fosse dada continuidade 

às discussões pertinentes à Casa. O Presidente acatou o pedido, passando os 

trabalhos para a TRIBUNA POPULAR, de autoria do vereador Rodrigo Guedes, 

conforme Nominata n. 004/2022, com o tema: “Profissional de vida escolar para 

alunos com deficiência”; convidando, em seguida, o autor da tribuna, para presidir os 

trabalhos; e registrando a presença dos convidados a seguir: S.S.ª, o  Senhor 

Neyrimar Furukawa, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência - Cmdpd; S.S.ª, a Senhora Antônia Soares Lima, neuropsicopedagoga 

institucional e especialista na Educação Especial e Inclusiva e diretora do Espaço 

Pedagógico “Eu Aprendo”; e S.S.ª, a Senhora Fabiana Nascimento, presidente do 

Instituto Borboletas Azuis. O Presidente em exercício, vereador Rodrigo Guedes, 

concedeu a palavra ao senhor Neyrimar Furukawa. Com a palavra, o senhor 

Neyrimar Furukawa, falou sobre a legislação vigente que garantia a presença do 

mediador ou profissional da vida escolar na sala de aula, citando a Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência n. 13.146/2015; e a Lei Municipal n. 1.170/2007, 

que visavam à sua inclusão social e cidadania. O discursante disse, ainda, que o 

recurso do mediador representava acessibilidade, instrumento pelo qual as pessoas 

poderiam exercer os seus direitos sociais, dentre eles a educação, que “deveria” ser 

a base da construção de uma sociedade mais igualitária e humanizada; chamou a 

atenção para a inexistência do programa de Apoio Integral à Pessoa com Deficiência 

na Educação, previsto pelo artigo 2.º, da Lei 1.170/2007. Prosseguindo, explicou que 

houve um processo de contratação de mediadores, no qual, utilizaram estagiários, 

que ainda não estavam preparados para atuar como profissionais; e, por fim, pediu o 
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apoio da Casa, para que o recurso fosse aplicado de forma correta, a fim de que não 

houvesse prejuízo no desenvolvimento escolar do público em questão. Com a 

palavra a senhora Antônia Soares Lima, falou sobre o papel do mediador em sala 

de aula, ressaltando que o profissional era de suma importância para trabalhar na 

questão afetiva, cognitiva e participativa do aluno, em contexto escolar, em relação à 

comunicação necessária e interação com os demais alunos, motivos pelos quais, o 

profissional deveria ser capacitado para exercer a função, reforçando que os 

estagiários não estavam devidamente capacitados para atuar como mediadores. 

Concluindo, afirmou que a legislação vigente assegurava a presença do profissional 

em sala de aula. Com a palavra a senhora Fabiana Nascimento falou que a Lei n. 

12.764/2021, “Berenice Piana” fundamentava a presença do mediador em sala de 

aula, e, em seguida, discorreu sobre as denúncias que havia recebido de que os 

professores consideravam os mediadores seus auxiliares, e não das crianças; e 

afirmou que a Secretaria Municipal de Educação - Semed estava enfrentando 

grande dificuldade, por não ter profissionais qualificados para atuarem como 

mediadores em sala de aula, pedindo aos vereadores, para que fiscalizassem a 

situação, que estava causando prejuízos alunos com deficiências e afligindo os pais. 

Finalizando, apelou à sensibilidade de todos, no sentido de priorizarem a inclusão 

social e a cidadania das Pessoas com Deficiência – PcDs e outras necessidades. O 

Presidente deu boas-vindas aos servidores da Secretaria Municipal de Limpeza 

Pública – Semulsp, que se encontravam na galeria, e, posteriormente, concedeu a 

palavra aos vereadores. Manifestaram-se na tribuna, os vereadores Prof. Samuel 

e Peixoto. O Presidente registrou as presenças, no Plenário, do titular da Semulsp, 

Sabá Reis; dos subsecretários da pasta, Operacional e de Gestão, José Barbosa 

Rebouças, conhecido como ‘Zezinho’ e Altervi de Souza Moreira, respectivamente; 

bem como, de todo staff da mencionada secretaria, que se encontrava presente na 

sessão. Registrou, ainda, as presenças das senhoras Jussara Castro, mãe de uma 

criança com paralisia cerebral, estudante da Escola Municipal de Educação Especial 

André Vidal de Araújo; e da senhora Amanda, mãe de uma criança com síndrome 

dos ossos de vidro e estudante do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI 

Maria do Céu. Manifestaram-se, ainda, na tribuna, os vereadores Caio André e 

William Alemão. Em seguida, o Presidente franqueou a palavra aos convidados 

para suas considerações finais. Em suas considerações finais, o senhor Neyrimar 

Furukawa parabenizou a iniciativa do vereador Rodrigo Guedes e os demais 

vereadores; e, em seguida, registrou que foi acionado pelo Ministério Público do 

Estado do Amazonas – MPAM, para verificar a situação do Complexo Municipal de 

Educação Especial André Vidal – CMEE, que estava sendo utilizado pela Semed, 

para fins alheios à educação especial, tendo sido comprovada a ocupação indevida 

e injusta, que estava, inclusive, prejudicando o atendimento dos alunos com 

deficiências, informando que o conselho estava aguardando os procedimentos do 

MPAM. Falou, ainda, sobre a necessidade de mais políticas públicas, para 

resguardar os direitos das PsDs; e da criação de um órgão específico para 

coordenar a implementação e articulação das mesmas, lembrando que a Secretaria, 

prometida em campanha pelo prefeito David Almeida, não saiu do papel. Ao final, 



 

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850 – São Raimundo  
Manaus – AM / CEP: 69027-020 

Tel.: 3303-xxxx 
www.cmm.am.gov.br 

 

pediu a intermediação dos vereadores da base do prefeito, para agendar uma 

reunião, a fim de tratar do assunto. Em suas considerações finais, a senhora 

Antônia Soares Lima agradeceu a presença de todos, e falou sobre a importância 

do tema abordado na tribuna popular, intrinsicamente ligado à inclusão social das 

PcDs. Em suas considerações finais, a senhora Fabiana Nascimento, enquanto 

mãe de uma criança autista, pediu o apoio de todos os vereadores na apresentação 

e fiscalização das leis em favor das PcDs, principalmente com relação à existência 

do mediador em sala de aula. O Presidente registrou a presença, no Plenário, do 

secretário extraordinário de Articulação Política, João Mendes da Fonseca Júnior, o 

“Janjão”, e discorreu sobre o parágrafo único do artigo 3.º, da Lei Federal n. 

12.764/2021, conhecida como “Berenice Piana”, que assegurava o direito da pessoa 

com transtorno do espectro autista ao acompanhamento de um profissional 

especializado no desempenho da atividade escolar, e visava à garantia da matrícula 

das crianças nas escolas regulares. Declarou, ainda, que o objetivo da tribuna 

popular foi comprovar que era preciso solucionar o problema da contratação dos 

mediadores na rede pública municipal de ensino. Por fim, agradeceu a presença de 

todos, e, na sequência, encerrou a tribuna e suspendeu os trabalhos, às dez horas e 

cinquenta e sete minutos, para a despedida dos convidados. Na reabertura, às onze 

horas, o Presidente, vereador David Reis deu continuidade aos trabalhos. Pela 

Ordem, o vereador Marcelo Serafim solicitou a inversão de Pauta, com o intuito de 

que fossem votados e aprovados os requerimentos de autoria dos vereadores Caio 

André e Jaildo Oliveira, sobre o fim das sessões plenárias híbridas, e retorno das 

presenciais; propondo, ainda, que a Mesa Diretora concedesse, após a votação das 

duas matérias, um tempo ao secretário Sabá Reis, para que ele se pronunciasse, 

tendo em vista que, no dia seguinte, iria transferir a pasta para o próximo titular; 

frisando que, após a fala do mesmo e dos vereadores que quisessem se manifestar, 

se houvesse tempo, poderiam retomar a apreciação do restante da pauta; do 

contrário, na próxima reunião. Pela Ordem, o vereador Raulzinho solicitou 

preferência ao Requerimento n. 2.686/2022, de sua autoria. O Presidente informou 

que a Casa não teria prejuízo nenhum em relação à apreciação da pauta na próxima 

reunião, contudo, informou que ela exigiria o esforço de todos, pois seria extensa. 

Pela Ordem, o vereador William Alemão considerou relevante que fossem 

colocadas as matérias que não foram apreciadas na semana em curso. O 

Presidente declarou que a Casa iria manter o mesmo comprometimento do ano 

anterior, e até maior no ano em curso, tranquilizando o vereador William Alemão de 

que a Casa não teria nenhum prejuízo em relação às pautas. Pela Ordem, o 

vereador Bessa informou que iria cobrar o cumprimento efetivo do Regimento, 

quanto à deliberação e tramitação dos projetos na Casa. Pela Ordem, o vereador 

Capitão Carpê ratificou a fala do vereador William Alemão, em relação à pauta, 

sugerindo que todos os projetos que não foram apreciados, o fossem, na próxima 

reunião. O Presidente informou que foi feito um realinhamento da pauta. Pela 

Ordem, o vereador Wallace Oliveira afirmou que a falta de apreciação da pauta na 

reunião do dia vinte e oito (segunda-feira) se deu por conta do realinhamento 

proposto, a fim de dar celeridade às tramitações, de modo que não houve e nem 
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haveria prejuízo, ao contrário, o que estava se fazendo era para alavancar a 

produtividade parlamentar, já bastante exitosa no ano anterior. Após, o Presidente 

submeteu ao Plenário a inversão de pauta, que foi aprovada pelo plenário, com o 

voto contrário do vereador William Alemão. Em seguida, passou os trabalhos para a 

ORDEM DO DIA. Na PAUTA, foi aprovado o Requerimento n. 2.685/2022, de 

autoria do vereador Caio André. Pela Ordem, o vereador Marcelo Serafim 

parabenizou o vereador Caio André, pela apresentação do requerimento para o 

término das sessões híbridas; e aos seus pares, que subscreveram a matéria. Em 

Questão de Ordem, o vereador Joelson Silva agradeceu a todos os seus pares, 

pelo apoio que recebeu, no ano anterior, em decorrência do tratamento médico de 

sua filha. Pela Ordem, o vereador Caio André agradeceu a fala do vereador 

Marcelo Serafim, e compartilhou com os seus pares, a felicidade da aprovação para 

o encerramento das sessões híbridas, ressaltando que era um entendimento da 

Casa e de toda a população. Pela Ordem, o vereador Rodrigo Guedes 

parabenizou o vereador Caio André pela propositura, bem como, os vereadores que 

vinham cobrando o fim das sessões híbridas há algum tempo. Pela Ordem, o 

vereador Amom Mandel parabenizou o vereador Caio André, e solidarizou-se com o 

vereador Joelson Silva, pela sua declaração. Em Questão de Ordem, o vereador 

Jaildo Oliveira parabenizou a presidência da Casa, pela condução das sessões, no 

período da pandemia, com transparência e responsabilidade; e registrou a 

importância do requerimento, de sua autoria, solicitando o retorno das sessões 

presenciais. Em Questão de Ordem, o vereador Éverton Assis parabenizou a 

Mesa Diretora e aos seus pares pela aprovação do requerimento para o fim das 

sessões híbridas, afirmando que a Décima Oitava Legislatura reconhecia o momento 

oportuno para o retorno às sessões presenciais. Em Questão de Ordem, a 

vereadora Glória Carratte solidarizou-se com o vereador Joelson Silva, hipotecando 

o seu carinho, admiração e respeito ao mesmo, por tudo que havia enfrentado. Em 

Questão de Ordem, a vereadora Prof.ª Jacqueline externou a sua felicidade pelo 

retorno às sessões presenciais, frisando que era um momento de comemoração, 

pelo enfrentamento e superação do momento mais crítico da covid-19, 

parabenizando, por fim, os seus pares. Em Questão de Ordem, o vereador Peixoto, 

também parabenizou a todos; e registrou que, no dia seguinte, seria celebrado o 

aniversário de cinquenta e três anos do bairro Japiim, agradecendo ao secretário 

Sabá Reis, e à equipe da Semulsp, pelo mutirão de limpeza realizado na localidade, 

em atendimento à sua solicitação. De igual modo, agradeceu ao secretário Marcos 

Rotta, pelo mutirão de tapa-buracos; e ao prefeito David Almeida, pela atenção que 

vinha dando ao citado bairro, parabenizando a todos os moradores. Em Questão de 

Ordem, o vereador Daniel Vasconcelos, parabenizou o parlamento pelo 

compromisso firmado, declarando que a Casa avançaria ainda mais, por meio das 

sessões presenciais. O questionante pontuou a segurança do momento, tendo em 

vista que oitenta por cento da população estava vacinada, e parabenizou o vereador 

Caio André, pela propositura. Pela Ordem, o vereador Bessa, com base no artigo 

128, do parágrafo único, defendeu a decisão da Mesa, quanto à apreciação da 

pauta. Pela Ordem, o vereador Amom Mandel sugeriu à Mesa e aos seus pares, 
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que o Regimento Interno fosse alterado, a fim de que a Ordem do Dia não fosse 

facultativa, mas sim obrigatória, para melhor condução dos trabalhos. O Presidente 

informou que comungava da preocupação do vereador Amom Mandel, contudo a 

Mesa tratava igualitariamente todos os vereadores, e, considerando que a tribuna 

popular do vereador Rodrigo Gudes extrapolou o tempo regimental de trinta minutos, 

pela relevância do tema, não cometeria a deselegância de interrompê-la, para a 

apreciação da Ordem do Dia, motivo pelo qual pediu o esforço concentrado de 

todos, na próxima reunião. Pela Ordem, o vereador William Alemão informou que 

enviou, no dia dezoito de fevereiro, um memorando à Presidência, solicitando a 

instalação da Comissão de Revisão do Regimento Interno, para o melhor 

andamento dos trabalhos da Casa. O Presidente agradeceu à Ciência e a todos 

que se empenhavam na busca da cura da covid-19, proporcionando o retorno 

gradual à normalidade, lamentando pelas mortes causadas pela doença. Na 

sequência, abriu um espaço para o pronunciamento de despedida do secretário 

municipal de Limpeza Pública, tendo em vista que, no dia seguinte, o mesmo faria a 

transmissão de cargo a um novo titular. Com a palavra o secretário Sabá Reis, 

discorreu a respeito de sua trajetória política e do exercício da função dos 

representantes públicos. Falou, em seguida, de sua desincompatibilidade do cargo 

de secretário da Semulsp, e das vezes em que esteve no parlamento municipal, 

destacando a homenagem ao Dia do Gari. Prosseguindo, manifestou o seu orgulho, 

por ter dado a sua contribuição à cidade de Manaus, na atual gestão, e afirmou que 

seu trabalho foi possível em virtude da colaboração de seus subsecretários, Zezinho 

e Altervi Moreira, que iriam continuar na secretaria, comunicando a todos que, no dia 

em curso, seria realizada a entrega do Cemitério São João Batista, devidamente 

restaurado, à população manauara, e frisando que todos os cemitérios da cidade, 

tanto os rurais, quanto os urbanos foram revitalizados, com a ajuda de emendas 

parlamentares de vereadores que não conseguiram se reeleger e dos que estavam 

no exercício dos seus mandatos. O secretário agradeceu a todos os vereadores que 

o ajudaram, fosse por orientação, cobrança ou crítica; declarou que se sentia 

honrado em atender as demandas da população, por meio das proposituras dos 

parlamentares, elencando alguns serviços realizados; e disse que havia recebido a 

informação de que por meio de uma medida compensatória do Instituto Municipal de 

Planejamento Urbano – Implurb, a Semulsp receberia duzentos mil reais em tintas, 

para fazer a restauração de outras praças. Na sequência, apresentou um vídeo 

institucional sobre as ações de revitalização, reciclagem, manutenção de poda e 

varrição da Semulsp, durante os seus quinze meses de gestão, em atendimento às 

demandas da população e dos vereadores da Câmara Municipal de Manaus – CMM.  

Encerrando o seu discurso, pediu desculpas por algum pedido não atendido, 

alegando que jamais faltou de sua parte respeito e consideração a todos os 

vereadores, indistintamente; declarou que deixaria a secretaria com a certeza de 

que tinha feito tudo o que estava ao seu alcance; e agradeceu o espaço a ele 

concedido. Constatando o término do horário regimental, o Presidente prorrogou a 

sessão até o encerramento dos trabalhos. Manifestaram agradecimentos ao titular 

da Secretaria Municipal de Limpeza Pública – Semulsp, Sabá Reis, pelo trabalho 
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exercido à frente da mencionada secretaria, os vereadores Wallace Oliveira, Dione 

Carvalho, Eduardo Alfaia, Éverton Assis, Glória Carratte, Diego Afonso, Prof. 

Samuel, Bessa, Jander Lobato, Marcelo Serafim, Ivo Neto, Joelson Silva e 

Yomara Lins. O vereador Rosinaldo Bual assumiu a presidência dos trabalhos. 

Manifestaram, ainda, agradecimentos ao secretário Sabá Reis, os vereadores 

Capitão Carpê Andrade e Eduardo Assis. O vereador David Reis reassumiu a 

presidência dos trabalhos. Manifestaram, também, agradecimentos ao secretário 

Sabá Reis, os vereadores Lissandro Breval, Prof. Fransuá, Peixoto, Raulzinho, 

Rosivaldo Cordovil, Daniel Vasconcelos, Allan Campelo, Mitoso, Prof.ª 

Jacqueline, João Carlos, Márcio Tavares e Marcel Alexandre e o titular da 

Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal – 

Semacc, Renato Júnior. Em resposta, o secretário Sabá Reis agradeceu aos 

manifestantes. Após, em Comunicado Parlamentar, o vereador David Reis, 

comunicou que, no dia em curso, seria realizada a filiação do vereador Marcelo 

Serafim ao Partido Avante, no Plenário Adriano Jorge, às dezenove horas. De igual 

modo, no dia seguinte, a do vereador Marcel Alexandre ao mencionado partido, a 

realizar-se no Studio 5, também, às dezenove horas, convidando a todos a 

participarem dos eventos. Finalizando, retificou a informação que havia divulgado, 

no dia anterior, sobre as inscrições da Escolegis, comunicando que haviam 

encerrado no primeiro dia de divulgação, agradecendo aos vereadores pela 

contribuição. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão 

às treze horas e trinta 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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