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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 25/5/2022  

Reunião Ordinária do dia 24 de maio de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia vinte e quatro 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 Wallace Fernandes de Oliveira, do Partido Republicano da Ordem Social 

(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 Daniel Amaral 

Vasconcelos, do Partido Social Cristão (PSC); Amom Mandel Lins Filho e William 

Robert Lauschner, do Cidadania; Antônio Almeida Peixoto Filho e Elan Martins de 

Alencar, 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); David Valente Reis, Marcelo Augusto da 

Eira Correa, Lissandro Breval Santiago, 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 do vereador Allan Campelo da Silva, do PSC, conforme o Memorando n. 

026/2022 – GVAL. Havendo quórum regimental e invocando a proteção de 

Deus, o Presidente declarou aberta a reunião, na sequência, a secretária, 

vereadora Glória Carratte, leu a Ata da sessão ordinária do dia vinte e três de maio 

do ano em curso. Em seguida, o Presidente passou os trabalhos para o GRANDE 

EXPEDIENTE, anunciando a sequência dos blocos e vereadores inscritos; e 
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registrando a presença, em plenário, do ex-vereador Elias Emanuel, dando boas-

vindas ao mesmo. O primeiro orador, vereador Caio André, manifestou-se a 

respeito de mais uma intervenção do Presidente Jair Bolsonaro na Petrobras, com a 

troca do diretor, visando conter a alta do preço dos combustíveis, que vinha 

impactando fortemente a vida da população. O orador pontuou que o Projeto de Lei 

18/22 seria votado no dia em curso, na Câmara Federal, e reclassificava o 

combustível como item essencial, reduzindo a tributação dos Impostos sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS para até dezessete por cento, 

pedindo o apoio dos deputados federais do Estado, para que apoiassem o citado 

projeto, pois traria muitos benefícios para a população.  Comentou, em seguida, que 

a Comissão de Defesa do Consumidor, da qual era presidente, vinha fiscalizando os 

postos de combustíveis, para verificar se não havia lesão ao consumidor. Foi 

aparteado pelo vereador Prof. Samuel. Retomando a palavra, acolheu o aparte, 

e, finalizando, ratificou a necessidade da união de todos os entes representativos da 

sociedade amazonense, a fim de cobrar do Executivo Federal uma contrapartida 

para os estados e os municípios, pois do contrário, os serviços de saúde pública, 

infraestrutura, educação, e outros, poderiam ficar comprometidos. O Presidente 

elogiou a abordagem do discursante, sobre um tema que impactava, sobremaneira, 

a vida das pessoas. O segundo orador, vereador Mitoso, registrou a queda no 

estoque de sangue da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do 

Amazonas – Hemoam, para todos os tipos sanguíneos, manifestando a sua 

preocupação pela situação que poderia custar vidas. Foi aparteado pelos 

vereadores Peixoto e Elan Alencar. Retomando a palavra, acolheu o aparte, e 

pediu que a Casa, por meio dos canais de comunicação, incentivasse as pessoas a 

doarem sangue no Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do 

Amazonas – Hemoam. Concluindo, chamou a atenção para o Projeto de Lei n. 

670/2021, de sua autoria, pedindo celeridade aos seus pares, membros da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR, para que a matéria fosse 

colocada em pauta; de igual modo, outras de extrema relevância para a população. 

Foi aparteado, novamente, pelo vereador William Alemão. Retomando a palavra, 

acolheu o aparte, e falou da implementação, no âmbito local, de medidas que 

davam ampla efetividade à Lei Federal n. 13.722/2018, conhecida como “Lei Lucas”. 

O Presidente considerou de extrema relevância os encaminhamentos do 

discursante. O terceiro orador, vereador Raulzinho, falou do evento para 

assinatura do convênio entre o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus, 

visando à aquisição dos primeiros doze ônibus cem por cento elétricos e com zero 

poluentes, que seriam introduzidos à frota convencional com circulação na cidade, 

como parte do programa de revitalização da infraestrutura viária e mobilidade 

urbana, que estava seno implantado pela gestão municipal. Foi aparteado pelos 

vereadores Kennedy Marques, William Alemão e Dione Carvalho. Retomando a 

palavra, acolheu os apartes, falou das ações por ele desenvolvidas, enquanto 

presidente da Comissão de Habitação e Regularização Fundiária Urbana da Casa, 

na legislatura passada; reverberou a fala do prefeito David Almeida de que, 

doravante, nenhuma invasão aconteceria na cidade de Manaus; e, encerrando a sua 
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fala, pontuou a questão dos flutuantes no Tarumã. O Presidente esclareceu que 

houve uma intervenção involuntária. O quarto orador, vereador Bessa, manifestou 

a sua felicidade pelo anúncio dos Executivos Estadual e Municipal sobre o convênio 

para aquisição dos ônibus elétricos, que iriam impactar positivamente não só no 

subsídio que era pago pela Prefeitura, mas principalmente, na preservação do meio 

ambiente. Continuando, discorreu sobre o trabalho que vinha realizando, para que 

os veículos da frota de táxis da capital fossem trocados pela matriz elétrica, de forma 

que o assunto estava avançando junto aos órgãos competentes, com o apoio de 

Organizações Não Governamentais - ONGs internacionais da Holanda e da 

Alemanha. Foi aparteado pelos vereadores Lissandro Breval e Elan Alencar. 

Retomando a palavra, acolheu os apartes, falou sobre a relevância de duas 

indicações, de sua autoria, à Prefeitura de Manaus; uma, para a troca da lâmpada 

convencional pela fotovoltaica; e ao Governo do Estado, para isenção de Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS às pessoas que instalassem 

placas solares em suas residências. Ao final, considerando o momento propício da 

integração dos poderes executivos estadual e municipal e a condição privilegiada da 

capital no cenário mundial, declarou que os projetos sustentáveis deveriam ser 

levados aos chefes dos Executivos, para que fossem definitivamente implantados. O 

vereador Caio André assumiu a direção dos trabalhos. O quinto orador, vereador 

Gilmar Nascimento, discorreu sobre a relevância do aprimoramento da inteligência 

emocional dos alunos da rede municipal de ensino, frisando que traria muitos 

benefícios para o aprendizado dos alunos, e, principalmente para a saúde dos 

professores, com a melhoria da concentração, desempenho cognitivo dos nossos 

estudantes, redução dos níveis de ansiedade, estresse, violência na escola, bullying 

e evasão escolar. O orador falou das dificuldades que as crianças e os jovens 

sentiam em solucionar conflitos nas mais diversas situações, ressaltando que o 

ambiente escolar precisava estar preparado para ser o suporte do estudante na hora 

de desenvolver a própria capacidade de lidar com as emoções, em sua maioria, 

intensas. O orador manifestou a sua preocupação com o assunto, pois segundo a 

Organização Mundial e Saúde – OMS, na região Norte, para cada cem mil 

habitantes, seis praticavam o suicídio, motivo pelo qual, o tema deveria ser tratado 

desde a mais tenra idade, para que as crianças se fortalecessem psicologicamente e 

enfrentassem os problemas que surgissem, citando alguns estudos do psiquiatra 

Augusto Cury sobre a inteligência emocional, que já era trabalhada em algumas 

escolas locais, como a Adalberto Valle. Foi aparteado pelos vereadores William 

Alemão e Capitão Carpê. Retomando a palavra, acolheu o aparte, e 

parabenizou os seus pares que defendiam a pauta em questão; divulgou que a 

região Norte ocupava o terceiro lugar no ranking de suicídios no país; e, por fim, 

ratificou a necessidade da inteligência emocional nas escolas. O sexto orador, 

vereador Diego Afonso, cumprimentou os representantes dos movimentos 

folclóricos da cidade de Manaus e do Estado do Amazonas, presentes na Casa; e, 

em seguida, pediu à Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – 

Manauscult, que tivesse respeito pelo folclore e pela cultura locais, e dispensasse  

tratamento igualitário aos grupos que compunham o Festival Folclórico do 
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Amazonas, tendo em vista que o edital publicado na semana anterior só 

contemplava três danças das Ligas das Quadrilhas Juninas do Amazonas – 

Liquajam, excluindo as outras, e deixando toda uma classe sem apoio, após dois 

anos sem a realização do Festival, em decorrência da pandemia da covid-19. O 

orador afirmou que, apesar das tentativas de diálogo, a citada fundação não honrou 

os movimentos representados, que pediram, apenas, o direito de participar da 

disputa. Foi aparteado pelos vereadores Bessa, Glória Carratte e Raulzinho. 

Retomando a palavra, acolheu os apartes, e falou que, diante da ingerência do 

diretor-presidente Alonso Oliveira, apresentou um pedido de impugnação de alguns 

grupos, assegurando que iria acompanhar toda a movimentação do processo, bem 

como, da citada instituição. O vereador Wallace Oliveira reassumiu a presidência 

da Mesa. O sétimo orador, vereador Sassá da Construção Civil, hipotecou o seu 

apoio à cultura, sugerindo que houvesse cadastramento dos grupos folclóricos e 

responsáveis de eventos culturais, e, principalmente, organização das ações 

culturais, e ressaltando que o diretor-presidente deveria prestar esclarecimentos 

sobre a questão abordada pelo seu antecessor. Foi aparteado pelos vereadores 

Marcel Alexandre e William Alemão. Retomando a palavra, acolheu os apartes, 

e, finalizando, declarou que o diretor-presidente Alonso Oliveira deveria prestar 

esclarecimentos sobre a questão. O oitavo orador, vereador Dione Carvalho, 

solidarizou-se com os familiares dos jovens e crianças desaparecidos na cidade de 

Manaus, divulgando vídeo contendo uma coletânea de casos que comprovavam 

suas declarações, em detrimento da desqualificação que haviam sofrido, por parte 

de uma delegada e um meio de comunicação, afirmando que os mesmos deveriam 

se retratar perante a sociedade. O orador afirmou que o número continuava 

crescendo e as polícias estavam endurecendo as ações contra o tráfico de pessoas, 

em conformidade com o protocolo de Palermo; e pediu às autoridades competentes 

que atuassem em sintonia, para combater de forma mais incisiva as quadrilhas que 

atuavam no Estado do Amazonas e afetavam as famílias de maior vulnerabilidade 

social. Foi aparteado pelo vereador Rodrigo Guedes. Retomando a palavra, 

acolheu o aparte, e, concluindo, pediu o apoio de seus pares, para que 

combatessem, juntos, o desaparecimento de crianças e o tráfico de órgãos na 

cidade. O nono orador, vereador William Alemão, discorreu sobre a denúncia que 

havia recebido sobre os furtos que estavam acontecendo na Escola Estadual Dom 

João de Souza Lima, no bairro Cidade Nova, pedindo à Secretaria de Estado de 

Educação e Qualificação do Ensino – Seduc que tomasse as devidas providências. 

Continuando, pontuou o faturamento mundial movimentado pela pesca e quanto o 

investimento no setor poderia impactar, positivamente, a economia local; enfatizou 

que a circulação de moedas proveniente do turismo de pesca poderia gerar 

contratação de guias de turismo, hotéis de selva, bares, restaurantes, e 

movimentação no comércio, deixando divisas e fortalecendo o comércio. O orador 

destacou a inexistência de uma secretaria, autarquia ou empresa responsável pelo 

setor de turismo que pudesse angariar recursos e ações federais para solidificar o 

setor. Encerrando o seu discurso, disse que foram enviadas inúmeras indicações 

pelo seu gabinete ao Executivo Municipal com solicitações que dispunham sobre a 
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criação de uma representação jurídica de ações turísticas municipais, no sentido de 

fomentar parcerias público-privadas e alavancar geração de emprego e renda, além 

de gerar uma estrutura autossustentável. O Presidente parabenizou o discurso do 

vereador William Alemão, pontuando a importância da busca de matrizes econômicas 

alternativas para a capital amazonense, dentre as quais o turismo, que tinha um grande 

potencial. O décimo orador, vereador Rodrigo Guedes, divulgou imagem da 

manifestação dos professores do cadastro de reserva do concurso da Secretaria 

Municipal de Educação – Semed, de dois mil e dezoito, realizada no dia trinta e um 

de maio ao ano em curso, pela convocação e posse, face à aprovação pelo 

parlamento municipal, do Projeto de Lei n. 138/2022, para a criação de três mil e 

quinhentas vagas, no dia dois de maio, pedindo ao prefeito David Almeida, e à 

secretária municipal de Educação, Dulce Almeida, que resolvessem a questão, de 

forma célere, já que não existia nenhum óbice jurídico para que fossem convocados. 

Continuando, falou novamente sobre o fechamento da Escola Municipal General 

Aristides Barreto, por ele denunciado em janeiro do ano corrente, salientando que 

apesar de vários encaminhamentos feitos à Semed e representação ao Ministério 

Público do Estado do Amazonas – MPAM, não houve nenhuma iniciativa, pois a 

escola continuava fechada. O orador informou que, no ano anterior, a instituição 

tinha matriculado mais de quatrocentos alunos; lembrou que o prédio da escola era 

de propriedade da Prefeitura; e pontuou que a mesma era detentora de vários 

prêmios no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, pedindo ao 

chefe do Executivo Municipal e à secretária Dulce Almeida que tomassem 

providências em relação à escola, no sentido de que não constasse em suas 

histórias de vida o fechamento da mesma, evitando vários prejuízos a centenas de 

famílias. Foi aparteado pelo vereador William Alemão. Retomando a palavra, 

acolheu o aparte; disse que a oferta da educação deveria ser o mais próxima 

possível das residências das famílias; uniu-se ao seu questionante, em favor da 

escolas citadas; e, encerrando o seu discurso, apelou ao presidente da Comissão de 

Direito da Criança, do Adolescente e do Idoso, vereador Ivo Neto, para que se 

engajasse na luta em favor dos alunos. Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente encerrou a sessão às doze horas e dois 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. 

 

 



 

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

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

 

 
 

David Valente Reis 
Presidente 

 

 

Wallace Fernandes Oliveira 
Primeiro Vice-Presidente 

 

Carmem Glória Almeida Carratte 
Secretária-Geral 

 
 

 
Diego Roberto Afonso 

Segundo Vice-Presidente 

 

 
Elissandro Amorim Bessa 

Primeiro Secretário 

 
Caio André Pinheiro de Oliveira 

Terceiro Vice-Presidente 
 

 
Eduardo Assunção Alfaia 

Segundo Secretário 

 
Jaildo de Oliveira Silva 

Corregedor Geral 
 

 
João Carlos dos Santos Melo 

Terceiro Secretário 

 
Amom Mandel Lins Filho 

Ouvidor-Geral 

 

 
Ana Maria Rocha Veiga 

Chefe do Serviço de Atas 

 

 


	APROVADA PELO PLENÁRIO EM 25/5/2022

