DIRETORIA LEGISLATIVA
SERVIÇO DE ATAS
LEGISLATURA 2021 A 2024

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 1/8/2022
Reunião Ordinária do dia 13 de julho de 2022
Presidente: vereador David Valente Reis
Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte

No dia treze 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 pela
vereadora Carmem Glória Almeida Carratte, do Partido Liberal (PL); e,
eventualmente, pelos vereadores Caio André Pinheiro de Oliveira, do Partido Social
Cristão (PSC); Amom Mandel Lins Filho, do Cidadania; e Elissandro Amorim
Bessa, do Solidariedade (SD); tendo este último, também secretariado os trabalhos.
PRESENTES, ainda, os vereadores Allan Campelo da Silva e Daniel Amaral
Vasconcelos, do Partido Social Cristão (PSC); William Robert Lauschner, do
Cidadania; Elan Martins de Alencar e Wallace Fernandes de Oliveira, do Partido
Republicano da Ordem Social (PROS); Cícero Custódio da Silva, do Partido dos
Trabalhadores (PT); Diego Roberto Afonso, Éverton Assis dos Santos e Maria
Jacqueline Coelho Pinheiro, do União Brasil (União); Dione Carvalho dos Santos 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); 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); Jander de
Melo Lobato, do Partido Socialista Brasileiro (PSB); Jaildo de Oliveira Silva, do
Partido Comunista do Brasil (PCdoB); 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 dos
vereadores Gilmar de Oliveira Nascimento, do União; Ivo Santos da Silva Neto, do
Patriota; Antônio Almeida Peixoto Filho, do PROS; e Samuel da Costa Monteiro, do
PL. Havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, a Presidente
em exercício, vereadora Glória Carratte declarou aberta a reunião, e na sequência,
o secretário, vereador Bessa, leu a Ata da sessão ordinária do dia doze de julho do
ano em curso. Em seguida, a Presidente passou os trabalhos para o PEQUENO
EXPEDIENTE, destacando os inscritos. O primeiro orador, vereador Raiff Matos,
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comunicou a todos que visitou, no dia anterior, o Tribunal de Contas do Estado do
Amazonas – TCE-AM, e obteve a garantia de que seriam fornecidas as informações
a respeito da transparência no site da Prefeitura de Manaus, informações estas, que
havia solicitado na Casa, por meio de requerimentos, mas não foi atendido. Ao final,
disse que, doravante, iria se reportar diretamente ao TCE-AM e ao Ministério Público
do Amazonas – MPAM, para exercer a sua função fiscalizatória. Pela Ordem, o
vereador Amom Mandel reclamou do serviço de comunicação da Casa, por ter
utilizado o pretexto da lei eleitoral, para ocultar as informações inerentes às sessões
plenárias de todo o ano de dois mil e vinte e um e parte do ano em curso, tornandoas indisponíveis ao público; e solicitou esclarecimentos da Mesa Diretora sobre a
questão. A Presidente informou ao seu antecessor que a Mesa iria apurar a
reclamação. O segundo orador, vereador Dione Carvalho, falou sobre o caso do
natimorto, que ocorreu no Instituto da Mulher Dona Lindu, gerenciado por Maria
Dalzira Pimentel, supostamente, pela não realização de uma ultrassonografia, pois
não havia profissional para realizá-la. O orador disse que relatos de servidores da
citada instituição davam conta de que a falta de fiscalização dos serviços médicos, à
noite, causava transtorno nos atendimentos, salientando que, certamente, o
governador do Estado e o secretário estadual de Saúde não tinham ciência do que
estava acontecendo; e por esse motivo, solicitaria aos mesmos que fosse realizada
uma fiscalização, para que fossem constatadas as irregularidades e tomadas as
providências cabíveis. Concluindo, parabenizou a Secretaria Municipal de Saúde –
Semsa, pois a maternidade Moura Tapajós realizou o citado exame de imagem;
registrou a sua indignação pela situação relatada; e afirmou que iria fiscalizar todas
maternidades. O vereador Bessa assumiu a direção dos trabalhos. O terceiro
orador, vereador Joelson Silva, parabenizou os vinte anos da Igreja Aliança com
Deus, em especial o pastor Paulo Ribeiro, pelo brilhante evento, no último domingo,
do qual honrosamente havia participado; de igual modo, os pastores Nadilson e
Ediane. Continuando, parabenizou, ainda, o vereador João Carlos e todos os
membros que faziam parte da Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à
Depressão, Suicídio e Drogas, instalada no dia em curso, afirmando que a mesma
seria de fundamental importância para as famílias manauaras. Encerrando,
agradeceu aos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR,
a qual presidia, pelo apoio incondicional nas trinta e sete reuniões ordinárias, quatro
extraordinárias e audiências públicas, informando que duzentas matérias foram
analisadas, e trezentas estavam em tramitação; destacou, ainda, o alto nível dos
debates jurídicos no seio da Comissão; e agradeceu a assessoria jurídica dos seus
pares em matérias polêmicas, a Procuradoria da Casa, a todos que faziam parte da
Comissão de Revisão da Lei Orgânica do Município de Manaus – Loman, e a todos
os servidores da Casa, pelo suporte técnico. O quarto orador, vereador Rodrigo
Guedes, externalizou o pedido dos professores, para que a Prefeitura de Manaus
zerasse o cadastro reserva do concurso de dois mil e dezoito, face à convocação de
professores, por meio de processo seletivo, que comprovava a existência das vagas.
Prosseguindo, falou sobre a questão da frequência dos vereadores nas sessões
plenárias, destacando a sua assiduidade; e manifestou o seu descontentamento e a
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sua indignação pela rejeição do seu projeto de emenda à Lei Orgânica do Município
de Manaus – Loman, que acabava com o recesso parlamentar do meio do ano,
ressaltando que somente teve o apoio dos vereadores Kennedy Marques, Amom
Mandel e Capitão Carpê, propondo que a questão fosse novamente analisada pelo
presidente da Comissão de Revisão, tendo em vista que não era justo com a
população, que o político tivesse privilégios e regalias que o cidadão não tinha.
Concluindo, afirmou que a falta de sincronia do funcionalismo público, da classe
política acima de tudo, com a população precisava acabar, desejando a todos um
recesso parlamentar produtivo a todos. O quinto orador, vereador Sassá da
Construção Civil, manifestou o seu contentamento pelo atendimento a sua
solicitação, pelo Prefeito de Manaus, para a construção de uma ponte na
comunidade Nobre, que ligava o bairro Santa Etelvina ao restante da cidade; de
igual modo, do rip-rap que foi feito na zona Leste, por meio da ação integrada do
governo do Estado e da Prefeitura; pela geração de empregos para o setor da
construção civil; e pelo recapeamento das ruas do Igarapé do 40. Agradeceu, ainda,
ao prefeito David Almeida pelo trabalho que estava realizando, em prol da melhoria
da qualidade de vida da população manauara; e ao governador do Estado, pela
mesma disposição; enaltecendo a integração realizada pelos dois executivos.
Finalizando, afirmou que durante o recesso estaria trabalhando nas ruas da capital.
O vereador Caio André assumiu a presidência da Mesa. O sexto orador, vereador
João Carlos, agradeceu a Deus pelo semestre que se encerrava; e reconheceu a
presença e a participação de cada vereador na Frente Parlamentar em Defesa da
Família e dos Valores Cristãos da Câmara Municipal de Manaus – Fepracri-CMM,
ressaltando a importância de cada um nas reuniões e devocionais. Continuando,
discorreu sobre a importância da instalação da Frente Parlamentar de Cuidados e
Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas, para a discussão de políticas públicas,
com o intuito de apontar soluções mais rápidas para as mazelas em questão,
ressaltando a presença da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,
Cristiane Brito, numa audiência pública realizada na Casa, que tratou sobre os
cuidados às crianças, adolescentes e idosos; e registrando, ainda, a presença do
secretário nacional do citado ministério, Maurício Cunha. O orador fez alusão ao
episódio de estupro que envolveu o médico anestesista, no dia vinte e dois de junho;
e disse que apresentou um projeto de lei à Casa, que instituía, no município de
Manaus, a implementação de medidas de informação e proteção à gestante
parturiente contra a violência obstétrica, referenciando o projeto de lei convergente
da vereadora Prof.ª Jacqueline. Finalizando, declarou que embora houvesse ideias
divergentes, o ideal dos parlamentares era trabalhar em prol da população de
Manaus, parabenizando e externando a sua gratidão a todos os seus pares. O
sétimo orador, vereador Mitoso, justificou a sua ausência no plenário, em virtude
da necessidade de realizar alguns exames médicos; e, na sequência, destacou a
relevância da instalação, na Casa, da Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção
à Depressão, Suicídio e Drogas, pontuando que, oportunamente, em treze de julho
eram comemorados os trinta e dois anos do Estatuto da Criança e do Adolescente –
ECA, relacionando o trabalho da frente ao citado estatuto, haja vista que os
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problemas contemplados faziam parte do público da tenra idade. O orador encerrou
a sua fala, assegurando que a Casa sempre estaria atenta aos problemas da
população, e com certeza, a frente iria contribuir, sobremaneira, com a cidade de
Manaus. O oitavo orador, vereador Jaildo Oliveira, falou sobre o aumento de
assaltos nos ônibus do transporte coletivo de Manaus, associando o crescimento de
delitos à mudança das formas de pagamento, para “pix e cartão de crédito”, que
necessitavam do celular, um verdadeiro chamariz para assaltantes. O orador
questionou a falta de um grande investimento para instalar câmeras internas nos
veículos interligadas com o Centro Integrado de Operações de Segurança – Ciops, a
fim de proteger as vidas dos cidadãos, informando que tinha agendado uma reunião,
no dia seguinte, com a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos – Derf, para
saber quais as providências estacam sendo tomadas, para prender os bandidos, já
que eram sempre os mesmos. Finalizando, contrapôs-se ao posicionamento
daqueles que, a seu ver, fiscalizavam os seus pares, afirmando que nas próximas
eleições, a população iria decidir quem retornaria ou não para o parlamento
municipal; e, enquanto corregedor da Casa estava com a consciência tranquila em
relação ao seu trabalho, principalmente quanto à presença dos seus pares. O nono
orador, vereador Raulzinho, manifestou sua felicidade pelo trabalho que havia
realizado no semestre que se encerrava; e disse que, durante o recesso, iria
continuar suas visitas às comunidades, para cumprir a sua extensa agenda. O
orador falou sobre os seus projetos SOS Alagados, SOS Covid e do trabalho de
revitalização de pontes e dragas para os igarapés, agradecendo à titular da
Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania – Semasc, Jane Mara; e aos
seus amigos sucateiros, que o ajudaram nos citados projetos. Por fim, disse que o
reconhecimento das pessoas lhe dava forças para seguir adiante. O décimo orador,
vereador William Alemão, registrou a celebração, no dia em curso, do Dia
Internacional do Rock. Agradeceu a Casa, às Comissões, à Mesa Diretora, e a todos
os voluntários que iriam prestigiar a ação social “Um Lugar ao Sol”, que ofereceria
diversos serviços à população, durante o recesso; agradecendo à secretaria
municipal de Educação, Dulce Almeida, pela ajuda quanto à logística e à secretaria
Jane Mara, na parte de documentos. Agradeceu, ainda, ao secretário da Secretaria
de Estado de Cultura e Economia Criativa - SEC, Marcos Apolo, pelo apoio para a
realização de vários eventos na cidade de Manaus; ao presidente da Empresa
Estadual de Turismo do Amazonas, Gustavo Sampaio; à Fundação Municipal de
Cultura, Turismo e Eventos – Manauscult; à Secretaria Municipal de Finanças e
Tecnologia da Informação – Semef; a Secretaria Municipal de Infraestrutura –
Seminf; ao prefeito de Manaus, pelo atendimento de seus requerimentos; e, em
especial, à sua equipe, que vinha trabalhando com afinco, e continuaria no recesso.
Ao final, voltou a cobrar serviços urgentes de recapeamento nos ramais da zona
rural, pedindo às secretarias de infraestrutura do Estado e do município, para que
resolvessem a situação. O décimo primeiro orador, vereador Wallace Oliveira,
parabenizou os vereadores Caio André, Glória Carratte e Bessa, pela forma
republicana que conduziam a sessão em curso. Parabenizou, ainda, os trinta e dois
anos do ECA, que era um marco para os direitos humanos no país, e uma referência
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internacional com reconhecimento da Organização das Nações Unidas – ONU,
propondo uma reflexão sobre a falta de estrutura para o desenvolvimento do
trabalho dos conselheiros tutelares, que alcançava crianças e adolescentes,
ressaltando a importância dos profissionais na proteção dos direitos do público em
questão. Concluindo, afirmou que o recesso parlamentar seria de reuniões e não de
trabalho. A décima segunda oradora, vereadora Thaysa Lippy, destacou o projeto
de lei, de sua autoria, aprovado pela Casa e sancionado pelo Prefeito de Manaus,
referente ao “abuso sexual infantil”, que se tornaria tema transversal nas escolas
municipais, para ajudar as crianças a tomarem conhecimento preliminar sobre o
assunto, e deixasse de ser um tabu. O décimo terceiro orador, vereador Amom
Mandel, afirmou que, desde a revelação do dossiê do transporte coletivo e da
denúncia sobre os desvios dos apartamentos do Residencial Manauara II, vinha
sofrendo ameaças à sua pessoa, e recentemente teve o seu carro arranhado. O
orador disse que, apesar de todas as suas manifestações, poucos foram os
vereadores que se pronunciaram, e a presidência não acionou nenhum órgão para
protegê-lo, posto que a proteção da integridade física e moral, assim como, da
liberdade de qualquer parlamentar, para exercer o cumprimento da função, deveria
ser interesse de toda a Câmara Municipal. Finalizando, pediu, mais uma vez, que a
Casa não ficasse em silêncio diante das denúncias que fizera. O décimo quarto
orador, vereador Allan Campelo, falou que os vereadores poderiam discordar entre
si, entretanto deveriam ser respeitosos, visto que, a consciência era coletiva e
maioria. O orador disse que percebia um movimento para distorcer o sentimento de
unidade do parlamento municipal, afirmando que projetos de sua autoria foram
arquivados, em virtude do parecer de um de seus pares, e a decisão acertada seria
melhorar a matéria, para reapresentá-la, expressando a sua tristeza pelo fato de
alguns vereadores não priorizarem a população de Manaus, e sim a dissensão no
parlamento, muitas vezes de forma desonesta. Falou, ainda, sobre o seu projeto de
lei de prevenção às drogas, que foi sancionado pelo Prefeito; afirmou que, durante o
recesso, ao contrário do que falavam, iria realizar visitas ao maior número de
escolas possível, a começar pelas privadas, visto que o mercado de drogas era
movimentado pela classe média alta. Encerrando, declarou que era base do prefeito
David Almeida e do governador Wilson Lima, e tinha orgulho do trabalho que ambos
vinham fazendo pela cidade de Manaus, ao contrário de muitos gestores anteriores;
citando obras inacabadas, que foram retomadas, em benefício da população
amazonense. O décimo quinto orador, vereador Marcel Alexandre, discorreu
sobre o crescimento desordenado da cidade de Manaus, proveniente da imigração
de pessoas de outros estados do país, que causava o problema das invasões, um
grande desafio para o executivo municipal. O orador falou sobre a necessidade de
um estudo de impacto social, para solucionar a questão, lembrando que o prefeito
David Almeida não permitiria novas invasões, porém reconhecia a dificuldade de
administrar pessoas e famílias que estavam em vulnerabilidade social e se
instalavam no primeiro local que lhes fosse possível. Concluindo, parabenizou os
seus pares, pelo encerramento do semestre; o prefeito David Almeida, pelas
respostas necessárias a problemas de vários segmentos, pedindo a Deus que
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iluminasse todos os poderes constituídos. O vereador Amom Mandel assumiu a
presidência dos trabalhos. O décimo sexto orador, vereador Caio André, falou em
relação à cobrança da água e esgoto, pela Águas de Manaus, divulgando imagens
documentais de cobranças indevidas a usuários, pela citada empresa, a exemplo da
conta de catorze mil, cento e sete reais, do usuário que tinha um ponto comercial na
cidade em desuso e sem ligação, conclamando os seus pares, para que todos os
dias, reverberassem os problemas vivenciados pelos consumidores, decorrentes
não só da citada empresa, mas da concessionária de energia elétrica, Amazonas
Energia. O orador afirmou que encaminharia a denúncia relatada e outras que o seu
gabinete havia recebido à Comissão de Defesa do Consumidor da Casa, para as
devidas providências, e, concluindo, declarou que a Casa não iria se calar diante
dos desmandos da empresa Águas de Manaus, até que a mesma entendesse que o
cidadão manauara não pagaria cobranças indevidas e não aceitaria serviços de
péssima qualidade, principalmente em relação à captação e ao tratamento de
esgoto. O décimo sétimo orador, vereador Kennedy Marques declarou que a
maioria dos seus pares tinham compromissos com seus eleitores e com a população
da cidade, pontuando que foi eleito pela causa animal, e precisava lutar em defesa
dos animais e das pessoas que cuidavam deles, e dessa forma iria contribuir com a
limpeza, saúde pública, e todo ciclo que estava relacionado à questão. Refutou, em
seguida, a afirmação de que a Casa estava sempre vazia, afirmando que era de sua
índole não faltar aos seus compromissos; ressaltou que mesmo durante o período
em que esteve hospitalizado, acompanhou as reuniões da Casa, para honrar o seu
compromisso com aqueles que nele votaram; pedindo que os faltosos fossem
apontados, para não generalizar a falta de frequência, em respeito a todos, visto que
os trabalhos eram individuais, mas o parlamento era um todo, e a impressão que
poderia passar era que a Casa era improdutiva, o que não era verdade. Finalizando,
enalteceu a causa que defendia, pedindo aos seus pares respeito mútuo. O
vereador Caio André reassumiu a presidência da Mesa. O décimo oitavo orador,
vereador Diego Afonso, prestou contas de seu trabalho desenvolvido no primeiro
semestre, com o debate de assuntos importantes que deram qualidade de vida à
população; destacou as obras vultosas provenientes da integração do governo do
Estado e da Prefeitura de Manaus, que visavam melhorar a qualidade de vida do
povo manauara; e salientou que teve mais de quinhentos e quarenta e dois
requerimentos e ofícios atendidos pelo executivo municipal. O orador enalteceu o
trabalho da Frente Parlamentar de Recuperação Econômica aos Impactos Causados
pela Pandemia da Covid-19 – Frenpre, por ele presidida, que beneficiou milhares de
micro e pequenos empresários locais, e fez a interlocução em diversos segmentos
da economia. Falou, ainda, dobre a destinação de quarenta por cento de suas
emendas impositivas para o esporte local, referentes à revitalização dos centros
esportivos; e do anúncio do Prefeito referente ao aumento salarial dos conselheiros
tutelares, no dia anterior, que sanaria uma demanda reprimida há décadas, e faria
justiça a mais uma categoria contemplada pela gestão atual. Encerrando, agradeceu
aos seus pares pela qualidade dos debates realizados na Casa. O vereador Amom
Mandel reassumiu a direção dos trabalhos. O décimo nono orador, vereador
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Bessa, fez um balanço positivo do primeiro semestre do parlamento municipal,
destacando o reconhecimento realizado a diversas categorias trabalhistas; o
trabalho em favor da modernização da Guarda Municipal de Manaus; a cobrança de
posturas acertadas das empresas que poluíam os igarapés da cidade; os
posicionamentos contrários às invasões desordenadas; e o apoio a importantes
decisões, mesmo que não fossem do agrado de todos, mas que certamente iriam
melhorar, de alguma forma, a vida da população da cidade. O orador enalteceu o
pronunciamento do vereador Joelson Silva, pelo fato de ter levado uma verdade à
população, de que o trabalho do parlamentar não se limitava às sessões plenárias,
ressaltando que a legislatura atual foi a que mais apresentou projetos, em benefício
do povo de Manaus. Concluindo, falou sobre o grande desafio que era ser
parlamentar da cidade de Manaus; e agradeceu a Deus e aos seus pares, em
especial ao líder do Prefeito, pelas orientações. O Presidente agradeceu aos
vereadores pela participação na sessão que antecedia o início do recesso
parlamentar e disse que, pessoalmente, também era contra o recesso no meio do
ano, mas respeitava o posicionamento divergente; e apesar de discordar da maior
parte dos posicionamentos, de forma democrática, expunha os motivos de seu
entendimento, tanto na tribuna, quanto na imprensa e nas redes sociais, pois
considerava que estes instrumentos complementavam o seu trabalho, e utilizá-los
para se aproximar da população era uma excelente forma de reforçar a presença
nas ruas. Prosseguindo, parabenizou a todos e desejou um recesso parlamentar
produtivo, para os que fossem continuar seus trabalhos nas comunidades;
assegurou que o seu intuito era ter a maior produtividade possível no seu gabinete
durante o período; e convocou a equipe de seu gabinete para a reunião agendada,
após a sessão plenária. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou
a sessão às onze horas e cinquenta e seis minutos, convocando a todos, para em
horário regimental, comparecerem ao plenário, no dia primeiro de agosto do ano em
curso. 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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