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APROVADA PELO PLENÁRIO EM 13/7/2022
Reunião Ordinária do dia 12 de julho de 2022
Presidente: vereador David Valente Reis
Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte

No dia doze de julho 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 Diego Roberto Afonso, do União Brasil (União); Caio André Pinheiro de
Oliveira, do Partido Social Cristão (PSC); e João Carlos dos Santos Mello, do
Republicanos (REP); secretariada pela vereadora Carmem Glória Almeida Carratte,
do Partido Liberal (PL). 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; Elan Martins de Alencar e
Wallace Fernandes de Oliveira, do Partido Republicano da Ordem Social (PROS);
Samuel da Costa Monteiro, do Partido Liberal (PL); Cícero Custódio da Silva, do
Partido dos Trabalhadores (PT); 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, 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); 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 dos vereadores Gilmar de
Oliveira Nascimento, do União; Luís Augusto Mitoso Júnior, do PTB; e Antônio
Almeida Peixoto Filho, do PROS. 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 onze de
julho do ano em curso. Em seguida, o Presidente passou os trabalhos para o
PEQUENO EXPEDIENTE, anunciando os inscritos. O primeiro orador, vereador
Capitão Carpê, falou sobre a falta de segurança nos logradouros públicos, citando o
Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM / CEP: 69027-020
Tel.: 3303-xxxx
www.cmm.am.gov.br

furto ocorrido no Centro de Referência de Assistência Social – Cras Redenção, que
comprometeu a segurança dos funcionários e daqueles que buscavam atendimento
no local. O orador discorreu sobre a importância de investimentos na segurança
pública, pedindo ao prefeito que instalasse câmeras de monitoramento nos
aparelhos municipais; e destacou a relevância da realização do concurso público da
Guarda Municipal de Manaus, ainda no ano em curso, para o provimento de
duzentas vagas, já anunciado pelo chefe do Executivo Municipal. Encerrando a sua
fala, parabenizou o trabalho do capitão PM Leonardo Leal, à frente da 17ª
Companhia Interativa Comunitária – Cicom; e da senhora Etelvina, gestora do órgão
supracitado. O segundo orador, vereador Rodrigo Guedes, voltou a questionar a
cobrança de cem por cento da taxa de esgoto na capital, informando que a mesma
havia chegado aos moradores do bairro da Glória. O orador reafirmou que a
concessionária não gastou recursos para a construção das redes de tratamento e a
cobrança era injustificada, apelando à base do Prefeito de Manaus, para que o
mesmo tomasse providências enérgicas, no sentido de alterar o percentual da taxa
“criminosa”, já que era o único que possuía competência legal. Questionou, ainda,
se o parlamento municipal iria se omitir diante do sofrimento da população,
conclamando os seus pares a assinarem a CPI por ele proposta. Foi aparteado
pelos vereadores Capitão Carpê e Caio André, William Alemão, Jander Lobato,
(o vereador Caio André assumiu a direção dos trabalhos), Ivo Neto e Kennedy
Marques. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e concluindo, afirmou que o
parlamento municipal precisava dar uma resposta para a população, cobrando da
Prefeitura de Manaus a redução da taxa. O terceiro orador, vereador Dione
Carvalho, falou sobre o relato que recebeu, no dia anterior, em seu gabinete, da
senhora Suzana de Castro Araújo, oriunda do município de Autazes, sobre a demora
para a realização de um procedimento médico, inclusive de um exame de ultrassom,
que poderia ter comprometido a vida do bebê. O orador disse que solicitou
esclarecimentos à maternidade Moura Tapajós; informou que havia encaminhado a
questão ao Ministério Público do Estado do Amazonas – MPAM; e questionou a
forma de tratamento dispensado à família. Por fim, disse que também iria comunicar
o fato ao Prefeito de Manaus. O vereador João Carlos assumiu a direção dos
trabalhos. O quarto orador, vereador Caio André, falou sobre o valor dos
combustíveis na cidade de Manaus, desde a publicação do decreto estadual que
diminuiu o valor do ICMS, manifestando o seu anseio de que a redução chegasse às
bombas de todos os postos. O orador conclamou a população, para que ficasse
vigilante quanto à redução do preço, que era de fundamental importância para o
refrigério financeiro de todos. Foi aparteado pelos vereadores Elan Alencar,
Rodrigo Guedes, Kennedy Marques, Márcio Tavares, Sassá da Construção
Civil, Marcel Alexandre, Raulzinho e Joelson Silva. Retomando a palavra,
acolheu os apartes, e encerrou o seu discurso. O Presidente convidou os
vereadores para a instalação da Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à
Depressão, Suicídio e Drogas, após a sessão plenária, na sala 16 de Comissões. O
vereador Caio André reassumiu a direção dos trabalhos. O quinto orador,
vereador Sassá da Construção Civil, fez alusão ao Dia Municipal do Trabalhador
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da Construção Civil, instituído pela Casa, destacando a importância do segmento
para o desenvolvimento socioeconômico da cidade, do Estado e do país. Foi
aparteado pelos vereadores William Alemão e Marcel Alexandre. Retomando a
palavra, acolheu os apartes, e manifestou o seu orgulho de pertencer ao segmento
da construção civil, parabenizando aos profissionais, que não pararam durante a
pandemia; e agradeceu aos vereadores que votaram a favor do projeto de lei que
instituiu a comemoração. O sexto orador, vereador Raulzinho, falou sobre a
relevância social dos defensores da Amazônia, como Dorothy Stang e Chico
Mendes, citando o recente assassinato brutal de dois defensores do povo indígena e
das riquezas naturais, Bruno Pereira e Dom Phillips. O orador destacou que as
mortes repercutiam no mundo inteiro, e a impunidade dos criminosos faria com que
muitos tivessem medo de empunhar a mesma bandeira de luta contra o
desmatamento, os garimpos ilegais, a grilagem, e a tortura aos povos indígenas,
ressaltando o abandono do povo indígena, pelo governo federal. Concluindo,
solidarizou-se com os familiares dos defensores supracitados. O sétimo orador,
vereador Marcel Alexandre, discorreu sobre o caso do médico anestesiologista que
violentou uma parturiente, manifestando a sua preocupação com o avanço de casos
de violência contra as mulheres; e propôs uma reflexão aos seus pares sobre o
avanço da violência, repudiando situações como a que acontecido, e manifestando a
sua solidariedade à vítima e a família da mesma. Foi aparteado pelos vereadores
William Alemão, Jander Lobato, Kennedy Marques, Capitão Carpê, Thaysa
Lippy, Ivo Neto, João Carlos e Daniel Vasconcelos Retomando a palavra,
acolheu os apartes, e, concluindo, enalteceu a conduta dos profissionais que
filmaram e denunciaram o episódio que abalou a sociedade brasileira, e citou uma
passagem bíblica sobre a justiça divina. Constando o término do horário regimental,
o Presidente prorrogou a sessão até o término dos trabalhos. A oitava oradora,
vereadora Prof.ª Jacqueline, retomou o tema discutido, registrando que o fato não
espelhava a atitude da categoria dos profissionais da saúde, e se constituía numa
exceção de desvio de conduta, afirmando que o anestesiologista deveria ser
afastado do meio. Prosseguindo, citou a Lei 11.108/2005, conhecida como a “Lei do
Acompanhante”, que garantia às parturientes o direito à presença do de
acompanhante durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto imediato nos
serviços de saúde do Sistema Único de Saúde – SUS; e defendeu a importância da
divulgação da Lei Municipal 199/2017, proveniente de projeto de lei de sua autoria,
sobre a afixação de aviso nos estabelecimentos de saúde públicos e privados sobre
o direito da gestante, destacando que a citada lei precisava ser bastante divulgada,
para publicizar as informações. Destacou, ainda, a relevância da ampliação de
políticas públicas para as mulheres não só na capital, mas em todo o país,
mencionando o direito à laqueadura; e dos homens, à vasectomia. Finalizando,
enalteceu a conduta da equipe que denunciou o anestesiologista; agradeceu ao
prefeito David Almeida e a secretaria municipal de Educação, Dulce Almeida, pela
convocação dos professores do cadastro de reserva; pediu que o mesmo fosse
zerado, e que fossem realizados outros concursos, para o provimento de cargos na
citada secretaria; reconhecendo a importância da categoria dos professores, para
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que o município de destacasse nacionalmente. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente encerrou a sessão às doze horas e doze 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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