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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 5/10/2022 

Reunião Ordinária do dia 4 de outubro de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia quatro de outubro 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, Gilmar de Oliveira Nascimento e 

Maria Jacqueline Coelho Pinheiro, do União Brasil (UB); Dione Carvalho dos 

Santos e Ivo Santos da Silva Neto, 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); 

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 e 

Wanderley Caldeira Monteiro, do Avante; Raiff Matos Silva Vasconcelos, do 

Democracia Cristã (DC); Robson da Silva Teixeira, 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 François Vieira da 

Silva Matos, do PV; Joelson Sales Silva, do Patriota; Marcel Alexandre da Silva, 

do Avante; e Rosivaldo Oliveira Cordovil, do PSDB. 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 três de outubro do ano em curso. Em seguida, o Presidente passou os 
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trabalhos para o GRANDE EXPEDIENTE, anunciando a ordem dos blocos e 

vereadores inscritos; e solicitando ao vereador Caio André que assumisse os 

trabalhos, para que pudesse cumprir agenda externa. A primeira oradora, 

vereadora Prof.ª Jacqueline, falou em nome dos professores da Secretaria de 

Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas – Seduc e da Secretaria 

Municipal de Educação – Semed sobre a necessidade de revisão do Plano de 

Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR, visando à reposição salarial da categoria, 

que estava com seus vencimentos bastante defasados, principalmente quanto à 

qualificação das pós-graduações stricto e lato sensu. A oradora salientou que apesar 

da reposição salarial concedida, anualmente, pela Prefeitura de Manaus, havia 

dificuldade em relação à função gratificada dos gestores e das qualificações, haja 

vista que os professores precisavam ser incentivados a permanecer no sistema. 

Continuando, discorreu sobre a necessidade de uma política de incentivo e 

incremento salarial à categoria, citando a queda do Amazonas no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, e salientando os fatores que 

contribuíram para a situação, como o ensino remoto na pandemia da covid-19. Foi 

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

e, finalizando, convocou uma reunião, para a semana vindoura, com a Comissão de 

Educação da Casa, a fim de que a pauta fosse apresentada à secretária Dulce 

Almeida; e defendeu a valorização dos gestores de escolas, por meio da reposição 

das perdas salariais. O vereador Caio André assumiu a direção dos trabalhos. O 

segundo orador, vereador Prof. Samuel, ombreou-se à sua antecessora, quanto à 

importância da revisão do PCCR, destacando a importância do professor na 

educação brasileira; e, em seguida, registrou a celebração, em quatro de outubro, do 

Dia Municipal do Protetor de Animais, instituído pela Lei n. 2.734/2021, destacando o 

trabalho relevante do vereador Kennedy Marques na causa animal, e convidando a 

todos a participar no próximo dia catorze, de uma solenidade em homenagem aos 

protetores de animais. Concluindo, falou sobre a responsabilidade dos eleitores 

brasileiros na definição do futuro do país, especialmente na vida do povo brasileiro, 

no segundo turno das eleições presidenciais. O terceiro orador, vereador Dione 

Carvalho, falou sobre a dificuldade que as crianças cardiopatas encontravam em 

realizar os exames básicos para detectar a doença, nas Unidades Básicas de Saúde 

– UBSs, salientando que estava fazendo um levantamento para apresentar um 

projeto, a fim de instituir a prioridade dos exames para os cardiopatas, no sentido de 

diagnosticar a doença, precocemente. Finalizando, reportou-se ao projeto de lei de 

sua autoria, para que todas as UBSs tivessem um aparelho de ultrassom, face à 

demanda reprimida do Sistema Único de Saúde – SUS. O vereador Diego Afonso 

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

agradeceu aos eleitores que depositaram confiança em seu nome no pleito realizado 

no último domingo, afirmando que continuaria lutando pela melhoria da qualidade de 

vida dos amazonenses, especialmente dos manauaras. Prosseguindo, divulgou 

vídeo sobre a situação da rua Professora Angelina Antunes, no bairro Alvorada I 

(antiga Santa Maria), solicitando um requerimento, de forma verbal, à Mesa Diretora, 

para que a Secretaria Municipal de Infraestrutura – Seminf encaminhasse o 
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programa “Asfalta Manaus”, para a citada via, que estava totalmente esburacada e 

intrafegável. O orador também agradeceu ao prefeito David Almeida, ao secretário 

Renato Júnior, e a toda equipe da Seminf, pelo início do recapeamento asfáltico no 

bairro Dom Pedro; e falou sobre a reforma da quadra da Associação do citado 

bairro, com a parceria da Adidas do Brasil. Foi aparteado pelo vereador Raiff 

Matos. Retomando a palavra, acolheu o aparte, e salientou a importância do 

esporte para o afastamento dos jovens das drogas e da marginalidade. Concluindo, 

parabenizou os seus pares, pelas votações expressivas no último pleito. O quinto 

orador, vereador Daniel Vasconcelos, parabenizou os Agentes Comunitários de 

Saúde – ACSs e os Agentes de Combate às Endemias – ACEs pelo seu Dia, 

comemorado na data em curso; e, em seguida, enquanto presidente da Comissão 

de Saúde da Casa, discorreu sobre a importância da divulgação da campanha 

“Outubro Rosa”, para compartilhar e promover a conscientização sobre o câncer de 

mama, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento; e 

contribuir para a redução da mortalidade; ressaltando as ocorrências de casos de 

câncer de mama nos homens, motivo pelo qual, todos deveriam ter a preocupação 

de realizar autoexames. Encerrando, falou da necessidade de maior investimento 

público em mamografias, para que os exames chegassem, efetivamente, a todas as 

mulheres que necessitavam do diagnóstico. O vereador Caio André reassumiu a 

presidência da Mesa; e sem mais inscritos, encerrou o Grande Expediente, abrindo 

espaço para o pronunciamento do vereador Dione Carvalho, a respeito da causa das 

crianças cardiopatas, em virtude da presença da filha do mesmo, Rafaelle Cristine 

Silveira dos Santos, que foi a primeira criança cardiopata a realizar cirurgia, por via 

judicial, no estado do Amazonas. Em ESPAÇO ABERTO, com a palavra, o 

vereador Dione Carvalho registrou a presença da sua filha, que o motivou a 

defender a causa das crianças cardiopatas, como missão de vida, desde o 

nascimento da mesma, quando descobriu que era portadora da doença; 

manifestando a sua emoção pelas leis conquistadas que protegiam o público em 

questão. Finalizando, manifestou a sua emoção pelo trabalho que desenvolvia, 

reafirmando que continuaria a desempenhá-lo com vigor, para reduzir o índice de 

mortalidade das crianças cardiopatas, pedindo o apoio de seus pares para a 

principal bandeira que defendia no seu mandato, e agradecendo a ajuda do prefeito 

David Almeida. Com a palavra, a senhorita Rafaelle dos Santos agradeceu a todos 

por defenderem a causa das crianças cardiopatas. Em Questão de Ordem, o 

vereador William Alemão fez menção ao Dia Nacional do Agente Comunitário de 

Saúde e do Agente de Combate às Endemias, destacando a importância dos 

profissionais em questão, em prol da saúde dos amazonenses. O Presidente 

reafirmou a importância dos profissionais, não só para a cidade de Manaus e o 

estado do Amazonas, mas para a saúde de todos os brasileiros. Nada mais 

havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão às dez horas e vinte 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. 
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PODER LEGISLATIVO

ASSINATURAS DIGITAIS
WALLACE FERNANDES OLIVEIRA - VEREADOR - 192.566.802-97 EM 01/11/2022 09:11:03
DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 01/11/2022 10:25:47
JACQUELINE PINHEIRO DE LIMA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 201.310.202-00 EM 03/11/2022 11:57:21
ANA MARIA DOS SANTOS ROCHA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 634.586.752-72 EM 27/10/2022 11:18:46
CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - VEREADOR - 641.056.792-87 EM 27/10/2022 11:44:00
CARMEM GLORIA ALMEIDA CARRATTE - VEREADOR - 115.263.602-25 EM 27/10/2022 13:10:34
JOAO CARLOS DOS SANTOS MELLO - VEREADOR - 074.890.987-77 EM 27/10/2022 13:22:50
ELISSANDRO AMORIM BESSA - VEREADOR - 405.507.372-00 EM 27/10/2022 13:30:24
EDUARDO ASSUNCAO ALFAIA (CONCORDÂNCIA)  - VEREADOR - 651.106.502-25 EM 29/10/2022 21:00:41
DIEGO ROBERTO AFONSO - VEREADOR - 784.440.632-15 EM 31/10/2022 12:54:58
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