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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 27/4/2022 

Reunião Ordinária do dia 26 de abril de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia vinte e seis 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 pelo vereador Antônio Almeida Peixoto Filho, do Partido Republicano 

da Ordem Social (PROS). PRESENTES, ainda, os vereadores Allan Campelo da 

Silva, Caio André Pinheiro de Oliveira e Daniel Amaral Vasconcelos, do Partido 

Social Cristão (PSC); Amom Mandel Lins Filho e William Robert Lauschner, do 

Cidadania; Elan Martins de Alencar, do Partido Republicano da Ordem Social 

(PROS); Carmem Glória Almeida Carratte, do Partido Liberal (PL); Cícero Custódio 

da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT); Éverton Assis dos Santos e Gilmar 

de Oliveira Nascimento, do União Brasil (União); Dione Carvalho dos Santos, Ivo 

Santos da Silva Neto e Joelson Sales Silva, do Patriota; João Kennedy de Lima 

Marques e Rosinaldo Ferreira da Silva, do Partido da Mobilização Nacional (PMN); 

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

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

Guedes Oliveira de Araújo, do Republicanos (REP); Jaildo de Oliveira Silva, do 

Partido Comunista do Brasil (PCdoB); Jander de Melo Lobato, do Partido Socialista 

Brasileiro (PSB); Luís Augusto Mitoso Júnior, do Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB); Marcelo Augusto da Eira Correa, Lissandro Breval Santiago, Manoel 

Eduardo dos Santos Assis, Wanderley Caldeira Monteiro e Marcel Alexandre da 

Silva, do Avante; Robson da Silva Teixeira e Rosivaldo Oliveira Cordovil, do 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB); e Thaysa Lippy Silva de Souza, do 

Progressistas (PP). JUSTIFICADA a ausência dos vereadores Diego Roberto 

Afonso e Maria Jacqueline Coelho Pinheiro, do União; Eduardo Assunção Alfaia, 

do PMN; François Vieira da Silva Matos, do PV; Samuel da Costa Monteiro, do PL; 

Raiff Matos Silva Vasconcelos, do DC; e Yomara Jesuína Lins Rodrigues, do 

PRTB. Havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o 

Presidente declarou aberta a reunião e, na sequência, o secretário, vereador 

Peixoto, leu a Ata da sessão ordinária do dia vinte e cinco de abril do ano em curso.  

O Presidente informou aos vereadores que a Mesa já tinha dirimido a composição 

dos blocos, e com a nova configuração político-partidária da Casa, doravante seriam 

três blocos. Dando prosseguimento, convidou o vice-presidente da Casa, vereador 
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Wallace Oliveira, para dirigir os trabalhos, a fim de que se pronunciasse. O vereador 

Wallace Oliveira assumiu a presidência, e deu início ao GRANDE EXPEDIENTE. 

O primeiro orador, vereador David Reis, fez o registro do lançamento do “pacote 

de obras de verão”, para o recapeamento asfáltico de dez mil ruas da capital 

amazonense, por meio de uma nova ação integrada do Governo do Amazonas e 

Prefeitura Municipal de Manaus – PMM, que aconteceria na próxima quinta-feira, dia 

vinte e oito, a partir das nove horas, destacando a grandeza e a magnitude do 

projeto, nunca visto em seus três mandatos. Prosseguindo, ressaltou a qualidade do 

asfalto, que iria proporcionar maior durabilidade das ruas, e chegaria aos bairros da 

capital. Explicou, ainda, que o lançamento oficial do citado programa seria no dia em 

curso, mas foi adiado para quinta-feira, para que os vereadores pudessem estar 

presentes, pois era um dia sem plenária na Câmara Municipal de Manaus. Foi 

aparteado pelos vereadores Peixoto, Raulzinho (O Presidente em exercício, 

vereador Wallace Oliveira, declinou de sua fala no expediente, face à importância do 

tema abordado pelo vereador David Reis) Caio André, Kennedy Marques, Éverton 

Assis, Jander Lobato, Bessa, João Carlos, William Alemão, Elan Alencar e 

Sassá da Construção Civil. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e pontuou 

que a distinção da mudança da data para o lançamento do pacote de verão 

demonstrava o respeito que o Poder Executivo Municipal tinha para com o 

Legislativo; falou sobre os problemas que a Prefeitura de Manaus estava 

enfrentando, em razão do crescimento da cidade; e enfatizou a importância da união 

dos Executivos Estadual e Municipal, para a melhoria da qualidade de vida da 

população. Foi aparteado, ainda, pelos vereadores Joelson Silva e Marcel 

Alexandre. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e, finalizando o seu 

discurso, disse que a autoestima da população seria resgatada com os serviços que 

seriam realizados; e pediu autorização para se ausentar do plenário, a fim de 

recepcionar o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL Manaus, Ralph 

Assayag. O Presidente deferiu o pedido do vereador David Reis, informando que 

todos os componentes do bloco “um” haviam declinado, em razão do 

pronunciamento do mesmo. Em Questão de Ordem, o vereador Sassá da 

Construção Civil repudiou a atitude do cidadão que havia hostilizado e agredido a 

ex-senadora Vanessa Grazziottin, durante um ato em defesa da ZFM, pedindo aos 

seus pares que fizessem moção de repúdio, bem como a prisão do agressor, 

identificado como Gilson, por ter praticado gestos obscenos em público e ofensas 

morais, frisando que na democracia não cabia nenhum tipo de intolerância. O 

Presidente declarou que não apoiava a prática de atos indecorosos, e sugeriu ao 

questionante que utilizasse os mecanismos administrativos e legais para a denúncia. 

O segundo orador, vereador Ivo Neto, agradeceu ao titular da Secretaria Municipal 

de Limpeza Urbana – Semulsp, pela diligência no atendimento à solicitação que fez, 

na semana anterior, para a manutenção das pontes afetadas pelas chuvas 

torrenciais e pela cheia na capital amazonense. O terceiro orador, vereador Dione 

Carvalho, rechaçou a conduta dos presidentes do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente – CMDCA e do Conselho Municipal de Assistência 

Social – CMAS, que vinham praticando abusos contra instituições da sociedade civil, 
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que prestavam um grande serviço social à população da cidade de Manaus, quanto 

à deferência das inscrições e o tempo de avaliação, para que as entidades 

pudessem receber recursos da esfera municipal, pedindo que a Prefeitura de 

Manaus tomasse providências enérgicas para resolver a situação. Continuando, 

apresentou um vídeo do Núcleo XI, no bairro Cidade Nova, sobre as ruas 

esburacadas e outras obras necessárias no local, e, finalizando, pediu ao prefeito 

David Almeida e ao secretário municipal de Obras, Renato Júnior, que olhassem 

com mais atenção para a comunidade em questão. O Presidente informou ao 

discursante sobre o lançamento do pacote de obras, que iria acontecer na próxima 

quinta-feira, por meio da integração do Governo do Estado e a Prefeitura de 

Manaus, sugerindo ao vereador que fizesse indicações aos poderes, sobre os 

pleitos em questão. O terceiro orador, vereador Amom Mandel, anunciou o início 

da fase de testes de dois novos aplicativos que seriam disponibilizados, de forma 

gratuita, à população de Manaus, a saber: o “Amônibus”, para incentivar a 

população a fiscalizar o transporte público coletivo da cidade e buscar soluções 

efetivas para os problemas da mobilidade urbana; e o “Buracômetro”, para o 

monitoramento dos problemas infraestruturais, sobretudo, referentes aos buracos, 

por meio do qual o usuário poderia denunciar, com informações de endereço e envio 

de fotos.  O orador explicou que, com base nas informações, sua equipe 

parlamentar publicaria relatórios nas redes sociais, e também seriam enviados à 

mídia, aos Executivos Estadual e Municipal, e ao Ministério Público do Estado do 

Amazonas – MPAM.  Ressaltou, ainda, que as ferramentas iriam auxiliar, de forma 

transparente e eficiente, o trabalho do Governo do Estado e da Prefeitura de 

Manaus, haja vista que, por meio dos relatórios, a população poderia cobrar 

justificativas e atuações dos chefes dos Executivos, pois ganhava o poder de 

exercer a cidadania e de saber, de forma clara e transparente, quais eram as ruas 

com mais problemas de infraestrutura e comparar com a propaganda da Prefeitura.  

Prosseguindo, informou que utilizou o aumento salarial que os vereadores 

receberam de janeiro até aquele momento, para a execução e programação dos 

aplicativos, frisando que tinha assumido o compromisso de não usufruir do recurso 

para uso pessoal, lembrando que à época havia criticado, mas ciente de que era 

direito dos parlamentares, iria utilizá-lo para beneficiar a população. O orador 

destacou a contribuição de uma equipe de dezenas de voluntários, cujos nomes 

seriam destacados nos sites dos respectivos aplicativos, em reconhecimento à 

dedicação para o aperfeiçoamento do código fonte, fornecido pela empresa.  Foi 

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

e, concluindo o seu discurso, falou dos questionamentos que havia feito à Secretaria 

Municipal de Infraestrutura - Seminf, no ano anterior, sobre os prejuízos causados 

pela empresa Águas de Manaus ao asfaltamento; e quais ruas seriam asfaltadas no 

primeiro ano de gestão, e não obteve resposta, afirmando que as informações 

deveriam ser públicas, e quando um parlamentar as solicitasse, não poderia ter o 

pedido recusado. Finalizando o seu discurso, reiterou que o código fonte dos 

aplicativos estaria disponível, após a conclusão da fase de testes, para a Prefeitura 

de Manaus e o Governo do Estado, se assim desejassem. Em Questão de Ordem, 



 

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

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

 

o vereador Rodrigo Guedes, disse que havia feito a sua inscrição para o bloco dois, 

porém não foi chamado. O Presidente informou ao vereador que ele estava inscrito 

no bloco três. O quarto orador, vereador Allan Campelo, manifestou-se a respeito 

da denúncia que havia feito, em fevereiro do ano em curso, do procedimento médico 

para a colocação de balão gástrico, realizado pelo médico Édson Ritta Honorato, 

que resultou na morte da jornalista Melina Seixas Taveira, e à época, a família 

acionou a justiça, no entanto, o profissional continuava atuando. O orador divulgou, 

em seguida, um vídeo sobre o noticiário da mais recente vítima do profissional, o 

senhor Alan Leite Braga, ressaltando que, como aconteceu no primeiro caso, a 

família citou que não foram solicitados exames pré-operatórios. Por fim, repudiou a 

falta de ética profissional do citado médico e a inércia do Conselho Regional de 

Medicina do Estado do Amazonas – Cream para resolver a questão, solidarizando-

se com os familiares enlutados. O Presidente esclareceu ao vereador Rodrigo 

Guedes, que o nome do mesmo estaria, na próxima terça-feira, no bloco dois. O 

quinto orador, vereador Caio André, denunciou que os trabalhadores do Banco 

Santander estavam sendo obrigados a trabalhar após o final do expediente, com 

condições inadequadas e sem receber os benefícios que lhe eram assegurados por 

lei. O orador disse que o sindicato da categoria já havia sido acionado, pois os 

bancários que não comparecessem aos postos de trabalho montados nas 

faculdades perdiam os seus empregos, e declarou que as instituições bancárias 

visavam somente ao lucro. Concluindo o seu discurso, afirmou que o Ministério 

Público do Trabalho – MPT precisava ter conhecimento sobre o caso e, os 

vereadores, enquanto defensores da população, não iriam se calar diante da 

flagrante ilegalidade contra o código trabalhista nacional e à saúde dos 

trabalhadores. O sexto orador, vereador Rodrigo Guedes disse que foi demandado 

por servidores da área não específica da Prefeitura Municipal de Manaus – PMM, 

sobre a situação que dizia respeito à Lei Municipal n. 2.556/2019, que dispunha 

sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR, e de acordo com o 

artigo 25, entraria em vigor, a partir do dia primeiro de abril de dois mil e vinte. O 

orador explicou que os decretos municipais editados em razão da pandemia – 

ressalvando que poderiam ser feitas contestações jurídicas, tendo em vista que 

decreto não revogava lei – sustaram os efeitos da lei em questão, no entanto, o 

último teve os efeitos findados no dia trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e 

um; e não havia, portanto, nenhum motivo para o descumprimento da citada lei. 

Concluindo a sua fala, cobrou do Prefeito de Manaus; da Secretaria Municipal de 

Finanças e Tecnologia da Informação – Semef; e de Administração, Planejamento e 

Gestão – Semad o cumprimento da lei municipal, tendo em vista que os servidores 

estavam sendo prejudicados. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 

encerrou a sessão às onze horas e vinte e um 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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