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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 20/6/2022 

Reunião Ordinária do dia 15 de junho de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia quinze de junho 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 Luís Augusto Mitoso Júnior, do Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB); 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; 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); 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); 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 Elissandro Amorim Bessa, do SD; Caio 
André Pinheiro de Oliveira, do PSC; e François Vieira da Silva Matos, do PV. 
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 catorze de junho do ano em curso. Em seguida, 
o Presidente passou os trabalhos para a TRIBUNA POPULAR, de autoria do 

vereador Luís Mitoso, com o tema “Modernização da Guarda Municipal, Planos e 
Estratégias para a sua atuação na segurança pública de Manaus”; e deu boas-
vindas a todos os guardas municipais presentes, destacando os setenta e três anos 
da corporação, celebrados no dia em curso. Em Questão de Ordem, o vereador 
Rosivaldo Cordovil cumprimentou e deu boas-vindas aos convidados da tribuna, 
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referenciando os guardas municipais como guardiões do patrimônio público e da 
vida das pessoas; e registrou a sua participação na caminhada de vários grupos da 
terceira idade, em comemoração ao Dia Mundial do Combate à Violência contra a 
Pessoa Idosa, no dia em curso. O Presidente convidou o proponente da tribuna 
para presidi-la; e na sequência, o Presidente em exercício, vereador Luís Mitoso, 
cumprimentou os guardas municipais; fez alusão aos setenta e três anos da 
corporação, no dia em curso; e convidou para compor a Mesa, o secretário 
executivo do Gabinete de Gestão Integrada Municipal da Casa Militar, coronel 
Marcos Brandão da Cunha, representando o secretário municipal de Segurança 
Pública e Defesa Social, Sérgio Lúcio Mar dos Santos Fontes; e o diretor de 
comando da Guarda Municipal, Claudionei dos Santos Barbosa. Continuando, 
registrou, nominalmente, a presença dos guardas municipais, presentes no plenário, 
dando boas-vindas aos mesmos;  declarou que a realização da homenagem, por 
meio do expediente em curso, com a anuência de todos os vereadores, tinha o 
objetivo de destacar a importância da corporação para a cidade de Manaus; fez a 
leitura dos serviços e atribuições que eram de competência da corporação para a 
segurança da população e integridade do patrimônio público; e reconheceu o apoio 
incondicional do prefeito David Almeida e do secretário Sérgio Fontes no processo 
de implementação do projeto de emenda à Loman n. 001/2021, de sua autoria, por 
meio da regulamentação devida e de ações consequentes na compra do armamento 
e qualificação do efetivo da Guarda. Dando prosseguimento, delegou a palavra ao 
coronel Marcos Brandão. Com a palavra, o secretário executivo Marcos Brandão 
saudou o vereador Mitoso, os presentes, e o comandante Claudionei Barbosa, 
ressaltando que o mesmo tinha trinta e três anos de serviços prestados, e era o 
primeiro comandante do corpo efetivo da Guarda Municipal de Manaus – GMM e os 
profissionais presentes. Discorreu, em seguida, sobre o comprometimento do 
prefeito David Almeida e a dedicação do secretário Sérgio Fontes, para que a 
corporação se fortalecesse, a fim de se tornar uma força atuante na segurança 
pública da cidade de Manaus, não só por meio do armamento, mas também de uma 
política direcionada à melhoria de qualidade do trabalho, com capacitação técnica, e 
inclusive com a sinalização de concurso público para aumentar o efetivo da 
corporação, mediante aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Carreiras. 
Assegurou, ainda, que o planejamento para atuação da GM estava em fase de 
execução, principalmente quanto ao patrulhamento nas escolas municipais, 
Unidades Básicas de Saúde – UBSs, terminais de integração, parques e jardins da 
cidade; pontuou que os guardas municipais receberiam fardamento e acessórios 
novos, em razão da emenda parlamentar do vereador Capitão Carpê; e salientou 
que estava sendo feito o Plano de Cargos, Carreiras e Salários para os guardas 
municipais, ressalvando que para alcançar recursos federais era necessária uma 
política municipal de segurança pública e um plano municipal, e, brevemente, 
solicitariam o espaço físico da Casa para a realização de audiências públicas 
visando à participação de todos os entes afins, assegurando que o citado plano seria 
um “divisor de águas” para a entidade. Encerrando o seu pronunciamento, 
parabenizou a iniciativa do vereador Mitoso e agradeceu a todos os vereadores. 
Manifestaram-se, em seguida, os vereadores Capitão Carpê, Gilmar Nascimento, 
Prof. Samuel, Yomara Lins, Kennedy Marques, Wallace Oliveira, Peixoto, 
Rodrigo Guedes, Sassá da Construção Civil, Rosivaldo Cordovil e Jander 
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Lobato. Após as manifestações, o Presidente delegou a palavra aos convidados 
para suas considerações finais. Em suas considerações finais, o secretário 
executivo, coronel Marcos Brandão, respondeu aos questionamentos dos 
vereadores, e asseverou que, em torno de sessenta dias, uma nova Guarda 
Municipal seria apresentada aos manauaras. O Presidente concedeu a palavra aos 
vereadores que ainda desejavam se pronunciar. Manifestaram-se, novamente, os 
vereadores Kennedy Marques e Capitão Carpê. Em suas considerações finais, o 
comandante Claudionei Barbosa cumprimentou a todos, registrou o Dia Mundial de 

Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa; e cumprimentou o servidor 
Narciso, em nome de todos os guardas municipais. Agradeceu, em seguida, ao 
prefeito David Almeida, pela valorização da instituição; fez uma retrospectiva dos 
avanços, e, por fim, pediu o apoio dos vereadores para futuras melhorias, 
agradecendo a todos por tudo o que já tinham feito, especialmente ao vereador Luiz 
Mitoso, pela iniciativa da homenagem. O Presidente registrou a presença do 
ouvidor adjunto, Luís Guilherme; justificou a ausência do corregedor geral e 
concedeu a palavra aos vereadores Marcel Alexandre e Diego Afonso. 
Manifestaram-se, em seguida, os vereadores Marcel Alexandre e Diego Afonso. 
O Presidente, em exercício, vereador Mitoso, encerrou a tribuna popular, e 
suspendeu a sessão para a despedida dos convidados, às onze horas e quarenta e 

cinco minutos. Na reabertura, às onze horas e quarenta e oito minutos, Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão. 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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