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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 10/8/2022 

Reunião Ordinária do dia 9 de agosto de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia nove 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, pelo vereador Caio André Pinheiro de Oliveira, do 

Partido Social Cristão (PSC); secretariada pelo vereador Antônio Almeida Peixoto 

Filho, do Partido Republicano da Ordem Social (PROS). 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, do Partido Republicano da Ordem Social 

(PROS); Carmem Glória Almeida Carratte e 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); Elissandro Amorim Bessa, do 

Solidariedade (SD); François Vieira da Silva Matos, do Partido Verde (PV); 

Francisco Carpegiane Veras de Andrade, João Carlos dos Santos Mello 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 Wanderley Caldeira Monteiro, do 

Avante; e Márcio José Maia Tavares, do REP. Havendo quórum regimental e 

invocando a proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a reunião, e na 

sequência, o secretário, vereador Peixoto, leu a Ata da sessão ordinária do dia oito 

de agosto do ano em curso. Em seguida, o Presidente passou os trabalhos para o 

GRANDE EXPEDIENTE, anunciando a ordem dos blocos e vereadores inscritos. Em 
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Questão de Ordem, o vereador Prof. Samuel solidarizou-se com os professores do 

cadastro de reserva do concurso público, realizado pela Secretaria Municipal de 

Educação - Semed, que estavam presentes na galeria da Casa, informando que 

faria uma indicação ao Executivo Municipal, para que o cadastro fosse zerado. O 

Presidente deu boas-vindas às pessoas que estavam na galeria, desejando que o 

pleito reivindicado fosse atendido. Em Questão de Ordem, a vereadora Prof.ª 

Jacqueline manifestou o seu carinho pelos professores do cadastro de reserva, 

lembrando que desde a gestão municipal anterior vinha encampando a pauta, 

esclarecendo que já era compromisso da atual secretária municipal de Educação, 

Dulce Almeida, que o cadastro seria zerado, em virtude da grande demanda de 

professores nas salas de aula. Em Questão de Ordem, o vereador Sassá da 

Construção Civil também solidarizou-se com os professores, pela luta em prol de 

suas convocações, hipotecando o seu total apoio aos mesmos. O primeiro orador, 

vereador Caio André, declarou que estava ombreado aos seus pares na luta para 

que o cadastro de reserva fosse zerado. Em seguida, fez menção ao Dia 

Internacional dos Povos Indígenas, celebrado no dez de agosto; falou da data 

histórica que marcava a resistência dos povos indígenas no Estado do Amazonas e 

na cidade de Manaus, desde a chegada dos portugueses e dos espanhóis, na 

ocasião do Tratado de Tordesilhas, para que mantivessem a sua cultura e a sua 

dignidade, parabenizando todas as etnias locais. Foi aparteado pelo vereador 

Raulzinho. Retomando a palavra, acolheu o aparte, e afirmou que compartilhava 

com a preocupação do seu aparteante, atinente ao crescimento da violência contra 

os indígenas, principalmente os da região Amazônica. Prosseguindo, falou sobre a 

suspensão dos efeitos do decreto federal n. 11.158/2022, que prejudicava a Zona 

Franca de Manaus – ZFM, garantindo que os produtos fabricados fossem 

resguardados da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, inclusive 

no polo de refrigerantes, que havia tido o tributo zerado. Foi aparteado pelos 

vereadores Diego Afonso, William Alemão, Allan Campelo, Kennedy Marques, 

Elan Alencar e Dione Carvalho. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e 

encerrou o seu discurso. O segundo orador, vereador Rodrigo Guedes, anunciou 

que havia ingressado com uma ação popular, pedindo a suspensão da taxa de 

esgoto, cujo valor era de cem por cento do consumo de água, discorrendo sobre os 

motivos elencados. O orador falou sobre a sua propositura, em conjunto com o 

vereador Sassá da Construção Civil, para a instalação de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito – CPI da Águas de Manaus, em setembro do ano anterior, 

que ficou pendente por uma assinatura, declarando que a mesma poderia contestar 

a citada taxa e várias ilegalidades da citada empresa, que não havia cumprido todas 

as etapas do esgotamento sanitário, apesar da cobrança ter sido considerada legal 

pelo Supremo Tribunal Federal – STF, em virtude do “suposto” investimento da 

empresa para construir a rede, pois não era o caso da cidade de Manaus; além do 

fato de que a população estava pagando, mensalmente, na conta de água a 

amortização dos empréstimos feitos pelo Governo do Estado do Amazonas, em 

várias gestões. O orador esclareceu que, como a Prefeitura de Manaus não havia 

dado resposta positiva sobre o assunto, não teve outra opção, senão tentar pela via 
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judicial. Foi aparteado pelos vereadores Sassá da Construção Civil, William 

Alemão, Caio André e Peixoto. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e 

finalizando o seu discurso, afirmou que continuaria na luta contra a cobrança da taxa 

de esgoto que era imoral, criminosa e vergonhosa. O Presidente convidou o 

vereador Caio André, para assumir a presidência dos trabalhos, a fim de que 

representasse a Casa, num evento externo. O vereador Caio André assumiu a 

direção da Mesa. O terceiro orador, vereador William Alemão, manifestou sua 

alegria por ter conversado com o secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, a 

respeito da situação dos boletins preocupantes de HIV/Aids dos anos dois mil e vinte 

e dois mil e vinte um, e o mesmo garantiu que devido ao trabalho que vinha sendo 

realizado, os números mudariam nos próximos oito meses. O orador disse que ficou 

preocupado com a situação da doação do terreno, aprovada pela Casa, para que o 

Estado construísse o Serviço de Verificação de Óbito – SVO, de fundamental 

importância para a população, afirmando que a Prefeitura já tinha repassado o 

projeto ao Estado, e este precisava tomar providências para iniciar a obra. Foi 

aparteado pelos vereadores Amom Mandel e Elan Alencar. Retomando a 

palavra, acolheu os apartes, e elogiou a visita técnica da Empresa Estadual de 

Turismo do Amazonas – Amazonastur, para fazer um levantamento dos potenciais 

turísticos na tríplice fronteira (Manaus, Itacoatiara e Rio Preto), a fim de promovê-los 

para o país inteiro. Foi aparteado, ainda, pelo vereador Bessa. Retomando a 

palavra, acolheu o aparte, e concluindo o seu discurso, questionou a execução dos 

projetos, para colocar em prática o que o Estado realmente precisava no setor de 

turismo. Em Questão de Ordem, o vereador Bessa informou que a falta da atuação 

de um representante em Brasília, que lutasse pelos recursos federais que iriam 

subsidiar o transporte coletivo relativo aos idosos, fez com que os canoeiros da 

Marina do Davi não fossem incluídos. O quarto orador, vereador Dione Carvalho 

reverberou as denúncias que vinha recebendo de vários lojistas dos shoppings 

manauaras, a respeito da crescente violência, manifestando a sua preocupação com 

a insegurança na capital, de modo geral. O orador divulgou vídeos sobre alguns 

episódios de violência, informando que estava fazendo um levantamento em todos 

os citados estabelecimentos, e apresentaria um projeto de lei, para coibir que ações 

como as que ocorreram, fossem evitadas. Foi aparteado pelos vereadores 

Raulzinho e William Alemão. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e, 

finalizando, agradeceu ao governador do Estado e ao secretário estadual de saúde 

pela viabilização dos procedimentos cirúrgicos das crianças cardiopatas. Em 

Questão de Ordem, o vereador Eduardo Alfaia, justificou o seu atraso na reunião 

em curso, em razão de ter participado, na condição de presidente da Comissão de 

Agricultura e Política Rural, do lançamento da 44ª Expoagro e do Seminário de 

Bioeconomia e Negócios Sustentáveis da Amazônia, que iriam fortalecer a retomada 

dos eventos agropecuárias na cidade de Manaus e no Estado do Amazonas, pelo 

governo do Estado. O Presidente afirmou que a Câmara Municipal de Manaus – 

CMM esteve muito bem representada pelo vereador Eduardo Alfaia no evento. O 

quinto orador, vereador Raulzinho, esclareceu que o seu tratamento de saúde foi a 

razão, pela qual, não teve cem por cento de frequência na legislatura em curso; 
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falou da sua dedicação ao mandato, e do trabalho que realizou durante o recesso 

parlamentar, por meio de visitas às comunidades, no sentido de encaminhar as 

reivindicações da população ao Executivo Municipal, frisando que tentava resolver 

os problemas que estivesse ao seu alcance, tais como a construção de um muro de 

uma Unidade Básica de Saúde – UBS; reformas nas academias ao ar livre; e no 

momento da pandemia: projeto SOS Covid, que atendeu mais de mil famílias, com 

recursos próprios e ajuda de alguns amigos comerciantes; doação de sete mil 

máscaras de proteção; sanitização de duzentas ruas da cidade. Foi aparteado pelos 

vereadores Kennedy Marques, Amom Mandel e William Alemão. Retomando a 

palavra, acolheu os apartes, e concluindo, discorreu sobre a “lei da semeadura”, 

contida na Bíblia, assegurando que continuaria respeitando todos os seus pares, em 

respeito à história e ao legado de cada um. Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente encerrou a sessão às onze horas e trinta e seis 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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Amom Mandel Lins Filho 
Ouvidor-Geral 

 

Ana Maria Rocha Veiga 
Chefe do Serviço de Atas 
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PODER LEGISLATIVO

ASSINATURAS DIGITAIS
CARMEM GLORIA ALMEIDA CARRATTE - VEREADOR - 115.263.602-25 EM 03/10/2022 11:58:05
JACQUELINE PINHEIRO DE LIMA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 201.310.202-00 EM 03/11/2022 11:55:33
DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 07/10/2022 15:33:42
ANA MARIA DOS SANTOS ROCHA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 634.586.752-72 EM 28/09/2022 10:19:02
CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - VEREADOR - 641.056.792-87 EM 28/09/2022 11:33:58
ELISSANDRO AMORIM BESSA - VEREADOR - 405.507.372-00 EM 28/09/2022 12:29:13
WALLACE FERNANDES OLIVEIRA - VEREADOR - 192.566.802-97 EM 29/09/2022 11:22:25
DIEGO ROBERTO AFONSO - VEREADOR - 784.440.632-15 EM 29/09/2022 14:10:14
JOAO CARLOS DOS SANTOS MELLO - VEREADOR - 074.890.987-77 EM 29/09/2022 15:27:57
EDUARDO ASSUNCAO ALFAIA (CONCORDÂNCIA)  - VEREADOR - 651.106.502-25 EM 29/10/2022 20:52:32
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