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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 11/5/2022 

Reunião Ordinária do dia 10 de maio de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia dez de maio 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 Caio 

André Pinheiro de Oliveira, do Partido Social Cristão (PSC); e Carmem Glória 

Almeida Carratte, do Partido Liberal (PL), tendo esta última, também secretariado 

os trabalhos. PRESENTES, ainda, os vereadores Allan Campelo da Silva e Daniel 

Amaral Vasconcelos, 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, 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, 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 Wallace Fernandes de 

Oliveira e Elan Martins de Alencar, do PROS; e Lissandro Breval Santiago, do 

Avante. 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 nove de maio do ano em curso. 

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

Questão de Ordem, o vereador Sassá da Construção Civil cobrou o atendimento 
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de seu pedido, realizado há dois meses, ao Distrito de Obras do bairro Cidade Nova, 

lembrando que o serviço era em benefício da população; e declarou que iria levar a 

questão ao prefeito David Almeida, e ao secretário municipal de Infraestrutura, 

Renato Júnior. O Presidente disse que tentaria agendar uma reunião com o 

secretário, para levar a demanda apresentada pelo vereador Sassá da Construção 

Civil, afirmando que era compreensível que os cidadãos ficassem ansiosos para que 

o asfalto de qualidade, que vinha sendo empregado nas vias da cidade, chegasse o 

mais rápido possível às suas localidades. Ao final, declarou que o desabafo do 

questionante aconteceu, por acreditar na gestão do prefeito David Almeida. Em 

Questão de Ordem, o vereador Jander Lobato declarou que nos Núcleos 15, 16 e 

21 do bairro Cidade Nova havia muitos buracos, como na maioria das vias da 

cidade, informando que entrou em contato com o engenheiro e chefe do Distrito de 

Obras do Cidade Nova, Raimundo Érico Braga, e o mesmo explicou que os serviços 

estavam paralisados devido à mudança de secretários. O questionante lembrou que 

o Prefeito havia lançado o pacote de obras há quinze dias e os serviços estavam 

acontecendo, frisando que ele próprio havia apresentado vários requerimentos para 

o asfaltamento de ruas no citado local, e até aquele momento só duas, 213 e 215, 

tinham sido contempladas. Por fim, disse que segundo o secretário Renato Júnior 

estava sendo realizado um planejamento, para que todas as ruas fossem asfaltadas. 

Em Questão de Ordem, o vereador Peixoto disse que o caso relatado pelo 

vereador Sassá da Construção Civil não era isolado, relatando uma situação que 

recebeu há uma hora de um morador que pediu o desentupimento de um bueiro, em 

novembro do ano passado; e à época, ele próprio havia oficializado a solicitação à 

Seminf, e até então não havia sido atendido. O questionante declarou que 

infelizmente alguns servidores estavam divergindo da harmonia estabelecida entre a 

Prefeitura de Manaus e os vereadores. O Presidente anunciou a ordem dos blocos 

e os vereadores inscritos. O primeiro orador, vereador Ivo Neto, falou sobre sua 

visita à bacia hidrográfica do bairro Educandos, para acompanhar a situação dos 

moradores, em razão da enchente, salientando que a população do local há muito 

tempo estava sofrendo danos e prejuízos. O orador manifestou a sua felicidade em 

verificar que a Defesa Civil estava trabalhando no local, juntamente com a Secretaria 

da Mulher, Assistência Social e Cidadania – Semasc que, no dia anterior, realizou o 

cadastro das pessoas para que recebessem o auxílio emergencial, defendendo que 

o sofrimento de todos só teria fim quando o Programa Social e Ambiental dos 

Igarapés de Manaus – Prosamim passasse pelo local. Concluindo, apelou ao 

Governador do Estado, para que colocasse o citado programa no seu plano de 

governo. O segundo orador, vereador Rodrigo Guedes, falou sobre as dificuldades 

vivenciadas pelos atletas que sonhavam em representar o Estado do Amazonas em 

nível nacional e internacional, manifestando a sua preocupação pela fala de um de 

seus pares, na sessão anterior, de que a Prefeitura de Manaus “não ajudou e nem 

ajudaria os atletas, na atual gestão”, alegando que não era competência do 

município. O orador contestou a citada declaração, afirmando que enquanto esteve 

à frente da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer – Sejusc, por oito 

anos, foram concedidas passagens para os atletas manauaras, ressaltando que o 
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Estado estava reformando locais de competência do município, por meio da 

implantação do Programa de Lazer e Esporte da comunidade – Pelc. Pontuou, 

ainda, que o Executivo Municipal poderia recorrer à Desvinculação de Receita de 

Estados e Municípios – Drem para alterar o orçamento até o limite de vinte e cinco 

por cento, no sentido de atender as demandas necessárias, declarando que não 

podia admitir que a Prefeitura se omitisse em socorrer os atletas manauaras com 

desculpas infundadas, destacando o abandono dos centros esportivos, em especial 

a Mini Vila Olímpica do Santo Antônio, ao lado da CMM; o CSU do Parque 10, e a 

Vila Olímpica do Armando Mendes. Foi aparteado pelo vereador William Alemão. 

Retomando a palavra, acolheu o aparte, e, encerrando o seu discurso, afirmou que 

a participação do ex-subsecretário da Sejusc na maratona de Barcelona significava 

uma coroação do péssimo trabalho que o mesmo havia realizado. O vereador Caio 

André assumiu a direção dos trabalhos. O terceiro orador, vereador William 

Alemão, falou da seriedade com que o atual secretário da Seminf vinha encarando 

os desafios, pedindo, novamente, urgência para os trabalhos nos ramais e vicinais 

da zona Rural, em especial para a vicinal São Francisco II, do ramal São Francisco, 

onde os próprios moradores fizeram a desobstrução de vias, para que seus veículos 

e motos trafegassem no local. O orador disse que Manaus vinha acompanhando o 

trabalho do secretário Renato Júnior, e pediu ao mesmo para que acelerasse a 

implantação do novo distrito da zona Rural, tendo em vista que, segundo o serviço 

de meteorologia, o clima quente iria prevalecer, possibilitando o trabalho de urgência 

que muitos ramais estavam precisando. O quarto orador, vereador Márcio 

Tavares, falou sobre a necessidade urgente de manutenção dos postes de energia 

elétrica pela Amazonas Energia, em razão do emaranhado de fiações e dos fios que 

ficavam nas calçadas e nas vias, colocando em risco a vida de motoristas e 

transeuntes, e prejudicando o embelezamento da cidade. O orador citou o artigo 3.º 

da Lei 2.208/2017 sobre a obrigatoriedade das empresas realizarem o alinhamento e 

a retirada dos fios dos postes, e notificar as demais empresas que utilizassem o 

poste para seus cabeamentos, pedindo aos órgãos competentes que fiscalizassem 

os serviços realizados pela citada empresa. Foi aparteado pelo vereador Kennedy 

Marques. Retomando a palavra, acolheu o aparte, e, concluindo, falou sobre o 

perigo do excesso de fios e cabos, chamando a atenção para a necessidade de 

realinhamento do material em questão. O quinto orador, vereador Dione Carvalho, 

discorreu sobre o assalto que havia ocorrido, na manhã em curso, ao Instituto Alpha 

e Ômega foi assaltado por bandidos, que roubaram pertences das crianças e de 

professores, divulgando um vídeo com depoimento do marido de uma professora 

que teve sua moto roubada. Por fim, agradeceu a ação da Polícia Militar do 

Amazonas - PMAM, e repudiou a ação violenta. O sexto orador, vereador Allan 

Campelo, discorreu sobre a falta de infraestrutura na periferia da cidade, divulgando 

vídeo com depoimentos de líderes comunitários sobre a rua Val Paraíso, no Parque 

São Pedro, que estava intrafegável há oito anos; bem como, do beco Cristal, há 

trinta anos, em razão dos buracos nas vias, afirmando que a ação integrada do 

Governo do Estado e da Prefeitura de Manaus iria minimizar a situação. O orador 

também divulgou um vídeo sobre os serviços que estavam sendo realizados no 
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bairro Colônia Terra Nova, e frisou que a cidade continha várias frentes de trabalho, 

enaltecendo a qualidade do trabalho que o secretário Renato Júnior vinha 

realizando; e pedindo aos manauaras que não se deixassem levar por fake news 

nas mídias sociais, esclarecendo que a situação decorria de gestões municipais 

anteriores. Foi aparteado pelos vereadores William Alemão e Fransuá. 

Retomando a palavra, acolheu os apartes, falou sobre o movimento de 

desconstrução da gestão atual, por parte de algumas mídias locais; disse que era 

impossível resolver em apenas um ano de gestão os problemas oriundos das 

anteriores, pedindo paciência à população manauara. Concluindo, parabenizou o 

governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida pela ação integrada em 

benefício da cidade de Manaus; assim como, o secretário da Seminf, Renato Júnior. 

A vereadora Glória Carratte assumiu a direção dos trabalhos da Mesa. O sétimo 

orador, vereador Caio André, defendeu a relevância do projeto de lei, de sua 

autoria, compartilhada com a autoria do vereador Wallace Oliveira, que dispunha 

sobre a adoção do tucunaré como símbolo da pesca esportiva no município de 

Manaus, estabelecendo áreas de conservação, e proibindo o abate em época de 

reprodução, entre outras providências. Foi aparteado pelos vereadores William 

Alemão, Fransuá, Kennedy Marques, Eduardo Alfaia, Prof.ª Jacqueline e Daniel 

Vasconcelos. Retomando a palavra, acolheu os apartes, anuiu o pedido de 

subscrição do vereador William Alemão ao citado projeto; informou que o vereador 

Leo, do município de Manacapuru já havia recebido uma cópia do projeto, para que 

o replicasse no município; e, por fim, declarou que além de trazer fonte de renda 

para os ribeirinhos, a propositura preservaria o meio ambiente. Por fim, disse que a 

manutenção da floresta, só poderia acontecer por meio de projetos que permitissem 

a subsistência dos ribeirinhos; e falou sobre a regulação para o aumento do turismo 

da pesca esportiva, indicando ao prefeito de Manaus para criar um staff da Guarda 

Municipal para o setor. Em Questão de Ordem, o vereador William Alemão fez o 

registro da celebração do Dia do Guia do Turismo, no dia em curso; e falou da Carta 

propondo o primeiro Festival de Pesca Internacional na cidade de Manaus. O 

vereador Caio André reassumiu a direção dos trabalhos, e, disse ao questionante 

que havia recebido a citada carta da Federação Amazonense de Pesca Esportiva, 

frisando que o evento ajudaria na divulgação do modal tão importante para a cidade 

de Manaus. O oitavo orador, vereador Fransuá, pronunciou-se a respeito do 

“Parque dos Gigantes”, obra que seria realizada pela Prefeitura de Manaus, e que 

teria um grande impacto nas zonas Norte e Leste, mais precisamente entre as áreas 

do Novo Aleixo e São José. O orador pontuou que o projeto não era grandioso só 

pelo tamanho, mas pela importância que teria para a população da área, pois iria 

preencheria a lacuna existente em relação ao lazer e ao esporte. Continuando, falou 

sobre a indicação que fez à Prefeitura para a construção de áreas destinadas à 

prática de esporte nas zonas supramencionadas, no sentido de descentralizar a 

Ponta Negra. Por fim, parabenizou a Prefeitura de Manaus, pela iniciativa do projeto 

em questão. O nono orador, vereador Daniel Vasconcelos, comentou sobre o 

início das inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, lembrando que 

existia a taxa de isenção, para aqueles que não tinham condições de pagar o valor 
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da inscrição, no entanto, a mesma não significava a efetividade da inscrição no 

processo, sendo necessária a regulamentação da inscrição. Prosseguindo, disse 

que o Governo do Estado estava oferecendo a inscrição para cinquenta vagas de 

primeiro emprego, por meio da Agência Amazonense de Desenvolvimento 

Econômico, Social e Ambiental – Aadesam, uma iniciativa louvável para inserir os 

jovens no mercado de trabalho; parabenizando a agência que, em parceria com o 

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas – IDAM, 

beneficiaria não só a capital, mas todo o Interior do Estado. Concluindo, enquanto 

presidente da Comissão de Saúde, divulgou que, no próximo sábado (dia catorze), 

aconteceria a campanha da Influenza, e a Secretaria Municipal de Saúde – Semsa 

estava mobilizando todas as equipes para um grande dia de campanha, no sentido 

de imunizar a população de Manaus. O décimo orador, vereador Raulzinho, 

manifestou-se a respeito do trabalho realizado pelos Executivo Municipal e Poder 

Legislativo, para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, destacando a 

assistência às crianças, principalmente quanto à educação, como um dos desafios 

primordiais na atualidade, para evitar que milhares fossem cooptadas pelo tráfico de 

drogas e vivessem em situação de risco dentro de suas casas, ou ficassem à mercê 

das mazelas da sociedade, à margem das políticas públicas, que a seu ver, se 

fossem devidamente direcionadas, o Estado deixaria de gastar milhões com 

segurança pública e sistemas prisionais. Foi aparteado pelos vereadores Marcel 

Alexandre, Kennedy Marques, Capitão Carpê, Ivo Neto, Gilmar Nascimento e 

Mitoso. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e, disse que o Centro de 

Acolhimento da cidade só tinha capacidade para receber vinte crianças; falou sobre 

uma situação de maus-tratos familiar a uma criança autista, que havia presenciado; 

e, por fim, ressaltou a importância de uma política estruturada de turismo, para 

geração de emprego e renda na capital amazonense. O décimo primeiro orador, 

vereador Bessa, abordou a questão do turismo local, enfatizando que apesar do 

potencial existente na capital para ser uma grande atração turística mundial, 

infelizmente faltava ajustes na gestão. O orador defendeu a sua Indicação n. 245/17, 

ao prefeito anterior, para a criação de Parceria Público-Privada – PPP, a fim de 

manter o espaço onde funcionava a boate Papagaios, na Ponta Negra, salientando 

que o problema não era construir, e sim manter os locais. O orador citou, também, a 

cobrança exorbitante de vinte e cinco reais para o estacionamento de veículos de 

pequeno porte no Porto de Manaus, pontuando a necessidade de projetos para o 

setor, por meio da integração de todas as secretarias envolvidas, com suas 

respectivas expertises; e questionou a gestão da Ponta Negra pelo Instituto 

Municipal de Planejamento Urbano – Immu, cuja finalidade diferia da promoção do 

turismo. Seguindo, falou sobre a dedetização que havia solicitado para os locais 

mais frequentados pela população, como as praças, por exemplo, e não estava 

acontecendo; e criticou a proibição da venda de alimentos na Ponta Negra. Foi 

aparteado pelos vereadores William Alemão, Kennedy Marques e Rodrigo 

Guedes. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e, finalizando, disse que o seu 

discurso tinha a intenção de propor melhorias para o setor, sugerindo ao Governo do 

Estado e à Prefeitura que realizassem uma ação integrada para alavancar o turismo 
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no Estado e na cidade de Manaus. Constatando o término do horário regimental, o 

Presidente prorrogou a sessão até o encerramento dos trabalhos. O décimo 

segundo orador, vereador Gilmar Nascimento, discorreu sobre as suas propostas, 

à época das última campanha eleitoral, a saber: construção de um hospital municipal 

para idosos; implantação de ambulatórios exclusivos para idosos; pelo que foi vivido 

na pandemia da covid-19; a inclusão da vacina pneumocócica conjugada 13-valente 

e a Pneumocócica Polissacarídica 23-valente na campanha de vacinação e 

prevenção ao vírus da gripe H1N1 e suas mutações; melhorar a comunicação entre 

pacientes internados e seus familiares; entrega domiciliar de medicamentos para 

idosos, pelos agentes de saúde; implantação de serviços de tradução e intérprete de 

libras nas maternidades; instalação de energia solar nas escolas, unidades de saúde 

e sedes das secretarias municipais; arborização de áreas e logradouros públicos; 

expansão das ciclovias em Manaus; revisão da taxa de esgotamento sanitário, e a 

criação do banco de milhas, para ajudar os atletas e jovens estudantes que 

precisassem viajar para representar a cidade e o Estado em competições esportivas 

fora do Estado e do país, esclarecendo que a ajuda prestada pela Prefeitura a essas 

pessoas não geraria despesas ao município, já que os recursos viriam das milhas de 

passagens já adquiridas pelo poderes Executivo e Legislativo. Concluindo, defendeu 

a relevância do projeto de lei que havia protocolizado na Casa, criando um espaço 

geográfico, denominado “Polo Tecnológico”, para o desenvolvimento de negócios 

inovadores, por meio da instalação de startups; e pediu a seus pares que 

aprovassem a matéria, e quando a mesma tramitasse no seio da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, de igual modo, o projeto da criação de milhas, 

fossem realizadas audiências públicas. Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente encerrou a sessão às doze horas e vinte e oito 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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