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APROVADA PELO PLENÁRIO EM 3/8/2022
Reunião Ordinária do dia 2 de agosto de 2022
Presidente: vereador David Valente Reis
Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte

No dia dois de agosto 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, pelos vereadores Caio André Pinheiro de Oliveira, do
Partido Social Cristão (PSC); e Diego Roberto Afonso, do União Brasil (UB);
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); Éverton Assis dos Santos e Maria Jacqueline Coelho
Pinheiro, do União Brasil (UB); 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); 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 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 UB; João Carlos dos Santos Mello, do REP; e Wanderley
Caldeira Monteiro, 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 primeiro
de agosto do ano em curso. Em seguida, o Presidente passou os trabalhos para o
GRANDE EXPEDIENTE, anunciando a ordem dos blocos e os vereadores inscritos.
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O primeiro orador, vereador Lissandro Breval, pronunciou-se a respeito do
Decreto n. 11.158, publicado no Diário Oficial da União – DOU, na última sexta-feira,
sobre a redução das alíquotas do IPI relativas aos extratos concentrados, para
elaboração de refrigerantes; ressaltando que a medida afetaria a Zona Franca de
Manaus – ZFM, pois as empresas que produziam o xarope dos refrigerantes na
capital deixariam de receber incentivos fiscais que correspondiam ao valor do
imposto; além de ocasionar insegurança jurídica, para a implementação de novos
investimentos e aporte financeiro aos já existentes; pedindo, ainda que os poderes
públicos constituídos e a sociedade se mobilizasse em torno da luta pelos direitos do
povo amazonense. Continuando, enalteceu as ações de infraestrutura da Prefeitura
de Manaus, que estavam contemplando locais que há vinte anos não eram
atendidos; de igual modo, as ações voltadas para o esporte, pontuando a
importância da contratação de profissionais da educação física. Foi aparteado
pelos vereadores Mitoso, Caio André, Rodrigo Guedes, Raulzinho, Márcio
Tavares, Amom Mandel e William Alemão. Retomando a palavra, o orador
acolheu os apartes, e, finalizando, questionou até quando o povo amazonense seria
penalizado pelo governo federal. O segundo orador, vereador Bessa, discorreu
sobre a ausência dos Bois-Bumbás Caprichoso e Garantido no “Sou Manaus 2022”,
denominado anteriormente “Passo a Paço”, que aconteceria nos dias três, quatro,
cinco e seis de setembro, com várias atrações locais, nacionais e internacionais,
salientando a incoerência existente num evento, cujo tema seria “Raízes
amazônicas e sustentabilidade”, em não incluir o “maior exponente cultural do
Estado do Amazonas”, motivo pelo qual, indicaria a inserção das citadas
agremiações no calendário do evento. Foi aparteado pelos vereadores Marcelo
Serafim, William Alemão, Capitão Carpê, Amom Mandel, Ivo Neto, Jander
Lobato e Rodrigo Guedes. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e
concluindo, ratificou a importância da presença dos Bois, para valorizar a cultura
amazônica; frisando que, na sessão do dia seguinte, pediria preferência para a sua
indicação. O vereador Caio André assumiu a direção dos trabalhos. O terceiro
orador, vereador Sassá da Construção Civil, questionou a gestão e algumas
declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes; falou do novo decreto federal
que prejudicaria o setor de concentrados na ZFM; e questionou as medidas
eleitoreiras do governo federal, como o aumento do Renda Brasil e a redução da
gasolina; de igual modo, a conduta do Presidente Bolsonaro. Ao final, assegurou
que sempre lutaria em defesa dos trabalhadores manauaras. O quarto orador,
vereador Marcel Alexandre manifestou o seu posicionamento contrário a toda e
qualquer iniciativa que atingisse a ZFM; falou sobre o apelo feito pelo prefeito David
Almeida, aos segmentos da sociedade, para que se mobilizassem em favor do
Amazonas, de Manaus, e da ZFM; e destacou que o modelo tinha a ver não só com
a política econômica e preservação ambiental, mas, principalmente, com a
segurança pública. O orador lembrou que, diante da crise financeira vivida no país,
todos os setores precisavam colaborar, contudo esperava que a ZFM não fosse a
mais sacrificada; e destacou os esforços do governo federal para recuperar a
economia, frisando que a bancada federal poderia pleitear, em favor da capital.
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Concluindo, falou da localização estratégica do Amazonas para assegurar a
segurança nas fronteiras, externando o desejo de que as ações do município, do
estado e do governo federal fossem favoráveis ao povo amazonense. O quinto
orador, vereador Rodrigo Guedes, manifestou o seu repúdio contra o novo decreto
federal, que mais uma vez, afetaria a competividade da ZFM, em razão do ataque ao
polo de concentrados, citando a pesquisa recente do Serasa Experian, informando
que o Amazonas tinha a maior taxa de pessoas endividadas do país; e há um mês,
uma pesquisa de órgãos federais, que indicou o estado como o terceiro com mais
pessoas abaixo da linha da pobreza. O orador falou sobre a necessidade da
diversificação da matriz econômica do Estado; dos investimentos que seriam
prejudicados na economia local, face à instabilidade jurídica e a retração das
indústrias; e declarou que todos precisavam defender o Estado, para evitar o
sofrimento do população. Foi aparteado pelos vereadores Elan Alencar, Marcel
Alexandre e William Alemão. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e disse
que continuaria lutando em defesa do Estado, contra tudo o que afetasse a
dignidade dos amazonenses. O Presidente registrou a presença do ex-vereador
Elias Emanuel, na Casa; e o aniversário do vereador Rosinaldo Bual, no dia em
curso. O sexto orador, vereador Dione Carvalho, defendeu a relevância do projeto
de lei, de sua autoria, para criação de uma plataforma de reversão de milhas na
esfera municipal, a fim de custear passagens áreas de atletas em vulnerabilidade
social, em eventos nacionais e internacionais. O vereador Diego Afonso assumiu a
direção dos trabalhos. O sétimo orador, vereador Caio André, parabenizou o
vereador Rosinaldo Bual; falou a respeito da redução de preços da gasolina, que
chegou às bombas dos postos de Manaus, lamentando que o preço do Diesel,
infelizmente, permanecesse o mesmo, tendo em vista que encarecia o custo de vida
dos manauaras, porque era o mais utilizado no transporte terrestre; e pronunciou-se
a respeito do novo decreto do governo federal, afirmando que o mesmo causaria
sérios impactos ao polo de concentrados. Foi aparteado pelo vereador Marcel
Alexandre. Retomando a palavra, acolheu o aparte, e, finalizando, pontuou o
esforço que o entes federativos estavam fazendo para que a população melhorasse
a qualidade de vida, com a diminuição do combustível. O oitavo orador, vereador
Mitoso, fez menção ao Dia Mundial da Amamentação, celebrado no dia anterior;
enalteceu a campanha “Agosto Dourado”, lançada pela Prefeitura de Manaus, de
conscientização sobre o aleitamento materno, em diversas unidades saúde,
pontuando a importância da discussão no parlamento de ações para promover e
difundir conhecimentos sobre a importância do leite humano para o desenvolvimento
das crianças. Concluindo, o orador destacou a Lei n. 1.461/11, oriunda de projeto de
lei, de sua autoria, que instituiu no calendário do município de Manaus, o Dia
Municipal de Doação de Leite Materno; reafirmando que ações inerentes ao
aleitamento deveriam ser lembradas, diariamente, na Casa. Nada mais havendo
a tratar, o Presidente encerrou a sessão às onze horas e trinta e cinco minutos.
E, para que conste, eu, ............................................... (Jacqueline Pinheiro de
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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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