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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 17/10/2022 

Reunião Ordinária do dia 11 de outubro de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia onze 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 Elissandro Amorim Bessa, do Solidariedade (SD); 

secretariada pela vereadora Carmem Glória Almeida Carratte, do Partido Liberal 

(PL). PRESENTES, ainda, os vereadores Daniel Amaral Vasconcelos, do Partido 

Social Cristão (PSC); Amom Mandel Lins Filho e William Robert Lauschner, do 

Cidadania; Antônio Almeida Peixoto Filho, 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 (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); 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); 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); Marcelo Augusto da Eira Correa, Lissandro Breval 

Santiago, Manoel Eduardo dos Santos Assis, Wanderley Caldeira Monteiro e 

Marcel Alexandre da Silva, do Avante; Robson da Silva Teixeira, do Partido da 

Social Democracia Brasileira (PSDB); e Yomara Jesuína Lins Rodrigues, do Partido 

Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). JUSTIFICADA a ausência dos vereadores 

Allan Campelo da Silva, do PSC; David Valente Reis, Wanderley Caldeira 

Monteiro e Marcel Alexandre da Silva, do Avante; Elan Martins de Alencar, do 

PROS; Raiff Matos Silva Vasconcelos, do DC; Rosivaldo Oliveira Cordovil, do 

PSDB; e Thaysa Lippy Silva de Souza, do PP. Havendo quórum regimental e 

invocando a proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a reunião e, na 
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sequência, a secretária, vereadora Glória Carratte, leu a Ata da sessão ordinária do 

dia dez de outubro do ano em curso. Em seguida, o Presidente passou os 

trabalhos para o GRANDE EXPEDIENTE, anunciando a sequência dos blocos e os 

vereadores inscritos. O primeiro orador, vereador Kennedy Marques, fez uma 

cobrança à concessionária Águas de Manaus, para que fosse mais eficiente na 

prestação de serviços aos usuários manauaras, citando o pedido feito pelos 

moradores do bairro Petrópolis, que há mais de trinta anos vinham sofrendo com a 

falta de água, apesar de vários requerimentos encaminhados. O orador explicou que 

procurou as pessoas responsáveis da Águas de Manaus, para saber o que estava 

causando o problema e, em menos de dez dias a situação foi resolvida; agradeceu a 

equipe da citada empresa, e propôs a criação de uma equipe especial para fazer 

medições nos bairros e interagir com a população. Foi aparteado pelo vereador 

Caio André. Retomando a palavra, acolheu o aparte, e, concluindo, sugeriu à 

Comissão da Casa que levasse sugestões à citada empresa, para solucionar os 

diversos problemas na capital, ressaltando que o pagamento da taxa de esgoto 

deveria ser realizado, de acordo com o fornecimento do serviço prestado. O 

vereador Wallace Oliveira assumiu a direção dos trabalhos. O segundo orador, 

vereador Caio André, denunciou o chefe do distrito de obras do Cidade Nova, Érico 

Braga, por não atender suas solicitações, de forma recorrente, ressaltando que já 

havia falado com o secretário municipal de Infraestrutura, Renato Júnior e com o 

subsecretário Efraim Costa, contudo, quando o pedido para recuperação de um 

bueiro no conjunto Sérgio Pessoa Neto chegava ao distrito, nunca era realizado. O 

orador afirmou que denunciaria todos os dias, até que o serviço fosse feito, pois a 

situação estava causando transtornos aos moradores do local, salientando que as 

demandas não eram suas e sim da comunidade. Foi aparteado pelo vereador 

Kennedy Marques. Retomando a palavra, acolheu o aparte, e, concluindo, 

reafirmou que os gestores precisavam ter a responsabilidade de cumprir o papel 

para o qual foram indicados, prestando os serviços que a população precisava. Por 

fim, em nome de todos os moradores do bairro Dom Pedro, agradeceu à Seminf, 

pelo atendimento à sua solicitação para o serviço de recapeamento asfáltico no 

bairro, citando o nome das ruas contempladas; e agradeceu a presença dos 

estudantes do Centro Educacional São Francisco, externando a sua felicidade pela 

presença dos professores e das crianças no parlamento municipal. O Presidente 

solidarizou-se com o discursante em relação ao problema com alguns chefes dos 

distritos de obras do Executivo Municipal; deu boas-vindas aos alunos do sexto ano 

do Centro Educacional São Francisco; e fez menção especial à professora Maira 

Mergulhão e sua equipe. A terceira oradora, vereadora Prof.ª Jacqueline, ratificou 

as boas-vindas aos professores e alunos presentes na galeria; e, em seguida, 

discorreu sobre o Dia do Professor, que seria comemorado no próximo dia quinze, 

salientando a importância dos professores na formação dos profissionais de todas 

as categorias. Continuando, a oradora informou a nova convocação de quinhentos e 
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sessenta e seis professores do cadastro de reserva da Secretaria Municipal de 

Educação – Semed, que iria “fechar o ciclo” e dar oportunidade para a abertura de 

novo concurso, pois muitas disciplinas, como ciências e matemática estavam com 

deficiência de professores. Prosseguindo, informou aos professores que estavam 

fazendo mestrado e doutorado, sobre a proposta política do governador do Estado, 

para fazer o “Revalida” do diploma no Brasil, destacando que além da qualificação, 

os pós-graduandos teriam reconhecimento financeiro. Falou, ainda, sobre a lei 

municipal que proibia os funcionários que exerciam funções administrativas 

assumirem a função gratificada de “secretário de escola” – comentada na reunião 

com a secretária Dulce Almeida – afirmando que indicou ao prefeito David Almeida, 

para que fosse feita uma exceção ao regramento legal, a fim de valorizar os 

profissionais em questão, que atualmente eram chamados “auxiliares operacionais”. 

Concluindo, parabenizou o governado Wilson Lima, pela proposta supramencionada; 

os professores e todos os profissionais da educação, pelo Dia do Professor; e a 

secretária Dulce Almeida, pelo evento que seria realizado no dia em curso, no 

Centro de Convenções, em reconhecimento à categoria. O vereador Bessa 

assumiu a direção dos trabalhos. Em Questão de Ordem, o vereador Prof. Samuel 

solicitou à Mesa, para que fosse liberada a entrada dos alunos no Plenário. O 

Presidente acatou o pedido. O quarto orador, vereador Prof. Samuel, discorreu 

sobre a importância da profissão do professor, salientando que em outros países do 

mundo o professor era reverenciado, diferentemente do que acontecia no Brasil. O 

orador fez referência aos alunos presentes no Plenário, citando os professores que 

estavam acompanhando os mesmos. Foi aparteado pelo vereador Raulzinho. 

Retomando a palavra, acolheu o aparte; discorreu sobre os assuntos pautados na 

reunião da Comissão de Educação da Casa com a secretária Dulce Almeida; falou 

de sua Indicação n.419/2020, para zerar o cadastro reserva, agradecendo ao 

prefeito David Almeida e à titular da Semed, Dulce Almeida, pelo atendimento à 

solicitação; falou do evento em comemoração ao Dia do Professor, que seria 

realizado pela secretaria; parabenizou todos os professores das redes municipal, 

estadual e particular; agradeceu aos professores presentes; e fez uma saudação à 

primeira-dama do país, Michele Bolsonaro, que estava visitando a cidade de 

Manaus. Em Questão de Ordem, o vereador Jaildo Oliveira parabenizou os alunos 

presentes, dando-lhes boas-vindas; e registrou a presença do grupo Suçuarana, 

pela sanção do projeto que instituiu o Dia Municipal do Suçuarana. O Presidente 

também deu as boas-vindas aos alunos e ao citado grupo. O quinto orador, 

vereador Raulzinho, falou sobre a sua bandeira de luta, em favor das crianças da 

cidade de Manaus, reafirmando o seu compromisso para com as mesmas, face à 

proximidade do dia doze de outubro, data em que seriam homenageadas. O orador 

disse que ficou muito triste pelo fato de que nenhum programa político apresentou 

propostas ou projetos, para resolver o problema das crianças invisíveis ao poder 

público, ou seja, as que não estudavam, as que sofriam abusos físicos e 
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psicológicos, as que faziam trabalhos forçados, ou aquelas que ficavam expostas à 

violência sexual e às drogas. Foi aparteado pelos vereadores Prof. Samuel, 

Kennedy Marques e Fransuá. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e 

encerrando, manifestou a honra que sentia pelos seus mandatos, declarando que, 

infelizmente, não via perspectiva de resolução dos problemas das crianças 

socialmente vulneráveis, e pontuando que se houvesse investimento no universo 

infantil, o Estado economizaria principalmente em segurança. Por fim, desejou um 

feliz Dia das Crianças a todas as crianças manauaras, assegurando que “cuidar das 

crianças era o remédio para se ter um país justo”. O sexto orador, vereador 

Rodrigo Guedes, discorreu sobre a anunciada convocação, na próxima quinta-feira, 

dos professores do cadastro reserva, pela secretária Dulce Almeida, afirmando que 

a conquista deveria ser celebrada, mediante a publicação no Diário Oficial. 

Parabenizou os professores que fizeram suas cobranças, e fez menção à Prefeitura 

de Manaus, caso acontecesse; e aos vereadores que repercutiram as vozes dos 

professores. Continuando, falou sobre um suposto documento, que estava 

circulando entre os vereadores, para mudar o Regimento Interno, no sentido de 

permitir a reeleição do atual Presidente da Câmara Municipal de Manaus, 

considerando um ato imoral e de total pessoalidade. O orador declarou que não 

aceitava que a Casa escondesse informações de interesse público, pois o 

documento continha dezoito assinaturas de vereadores, para alterar a lei existente, 

devendo o parlamento rechaçar o “golpe”, garantindo que estaria “vigilante”. 

Prosseguindo, denunciou o servidor comissionado da Casa, Eduardo Martins 

Barreto, por atentado contra a professora da Semed, Érica Neves, a qual possuía 

uma decisão judicial que determinava medida protetiva de urgência pelo prazo de 

seis meses, para que o envolvido mantivesse distante da vítima; informando, ainda, 

que tinha a anuência da mulher, para divulgar a agressão. O orador acionou a 

Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos da Mulher da Casa, para se inteirar 

sobre o fato que aconteceu no dia trinta e um de agosto do ano em curso, no sentido 

de tomar as devidas providências. Foi aparteado pelos vereadores Caio André, Ivo 

Neto e Capitão Carpê. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e, encerrando o 

seu discurso, declarou que esperava as providências necessárias, dentre as quais, a 

exoneração do funcionário, em respeito à mulher agredida e a todas as mulheres; 

informando que encaminharia à Comissão de Segurança Pública da Casa cópias 

dos documentos; assim como, à presidência da Casa. O vereador Caio André 

reassumiu a presidência da Mesa, informando a todos que o Presidente David Reis, 

ao tomar conhecimento do ocorrido, autorizou a exoneração sumária do servidor, 

por cometimento de crime contra a sua ex-companheira. Nada mais havendo a 

tratar, o Presidente encerrou a sessão às doze horas e treze 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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