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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 23/11/2022 

Reunião Ordinária do dia 22 de novembro de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia vinte e dois de novembro 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 Caio André Pinheiro de Oliveira, do Partido Social Cristão (PSC); 

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, Elan Martins de 

Alencar e Wallace Fernandes de Oliveira, 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; 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, 

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; 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 David 

Valente Reis, do Avante; e Eduardo Assunção Alfaia, do PMN. 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 vinte e um de novembro do ano em curso. Em seguida, o 

Presidente passou os trabalhos para o GRANDE EXPEDIENTE, anunciando a 

ordem dos blocos e os vereadores inscritos. Em Questão de Ordem, o vereador 

William Alemão perguntou aos seus pares se em algum momento havia 
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desrespeitado algum deles, explicando que havia um assessor de um dos 

vereadores que o havia insultado. O Presidente afirmou que a Mesa não tolerava 

atitude desrespeitosa por parte de qualquer funcionário da Casa, pedindo aos 

vereadores que orientassem seus assessores nesse sentido. A primeira oradora, 

vereadora Prof.ª Jacqueline, discorreu sobre a falta de fornecimento de energia 

elétrica nas comunidades da zona rural de Manaus, salientando que as interrupções 

prejudicavam os moradores e produtores rurais. A oradora destacou que além da 

escassez, a empresa Amazonas Energia vinha dificultando a manutenção e 

extensão da rede, pontuando que já havia solicitado audiência pública com as 

Comissões afins da Casa, para tratar dos problemas por ela elencados, no sentido 

de dar uma resposta definitiva aos moradores. Foi aparteada pelo vereador 

Lissandro Breval. Retomando a palavra, acolheu o aparte, e falou de sua visita 

técnica à plantação de pitayas, no Toca da Pitaya, localizado no ramal Água Branca 

2, Km 35 da AM-010, para o incentivo e parceria com os produtos do ramal Rio 

Branquinho. A oradora comentou e enalteceu o trabalho realizado pelo produtor 

Cleber Medeiros, salientando que era preciso valorizar ações de parcerias para o 

desenvolvimento da agricultura local. O segundo orador, vereador Sassá da 

Construção Civil, parabenizou o governo do Estado, pelo início dos trabalhos para 

a construção do Prosamim, na comunidade da Sharp, zona Leste de Manaus, que 

iria gerar mais de quatro mil empregos para os trabalhadores da construção civil e 

beneficiar, consequentemente, milhares de famílias. Continuando, o orador falou da 

falta de pagamento dos direitos trabalhistas de funcionários, por parte das empresas 

terceirizadas do Estado e do Município. Foi aparteado pelo vereador Elan Alencar. 

Retomando a palavra, acolheu o aparte; manifestou o seu orgulho pela capital 

amazonense; e, concluindo, falou sobre o caso do motorista que arrastou os cones 

que estavam em frente ao Comando Militar da Amazônia – CMM, assustando 

manifestantes. O terceiro orador, vereador Raulzinho, agradeceu a presença, na 

Casa, do secretário municipal de Limpeza Pública, Sabá Reis, para o qual, havia 

encaminhado, por meio de requerimentos, algumas demandas das comunidades, a 

fim de que alguns bairros da cidade recebessem o mutirão de limpeza tão 

aguardado pelos moradores, no sentido de evitar problemas, principalmente de 

alagamentos. O orador agradeceu a iniciativa do secretário, em se deslocar até à 

Casa para conversar com os vereadores; e, finalizando, parabenizou o líder do 

Prefeito, vereador François, que havia sido designado na sessão anterior, para a 

grande missão; de igual modo, o vereador Eduardo Assis, pela vice-liderança. O 

quarto orador, vereador Dione Carvalho, defendeu a relevância social do projeto 

de lei que apresentaria na Casa, a fim de assegurar que todo e qualquer veículo 

recolhido pelo Immu, em suas áreas e atuação, fossem postos em local com 

cobertura e segurança; administrar os bens e materiais sob a sua guarda, garantindo 

a adequação e recolhimento, sem levar o veículo; e conservando os veículos 

automotores de duas e quatro rodas no parqueamento, para atender centenas de 

pessoas que reivindicavam os seus direitos que muitas vezes não eram respeitados 

pelo Município, questionando quem se responsabilizava pelos danos causados aos 

veículos e os prejuízos dos cidadãos. Foi aparteado pelos vereadores Kennedy 
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Marques e William Alemão. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e, 

encerrando, pediu a seus pares que aprovassem a supracitada matéria. O quinto 

orador, vereador Amom Mandel, falou sobre a polarização política no país, 

salientando que era inadmissível ver de um lado pessoas que agrediam verbalmente 

quem pensava diferente; e de outro, outras pedindo intervenção militar. O orador 

discorreu sobre a sua participação na conferência internacional, em Portugal, na 

última semana, a convite da Fundação Getúlio Vargas – FGV, Instituto Brasileiro de 

Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – Idep; e do Fórum de Integração Brasil 

Europa – Fibe, para falar da questão ambiental e do cenário político do Estado do 

Amazonas, na intenção de buscar investidores e pessoas que estivessem dispostas 

a ajudar na geração de emprego e renda e no desenvolvimento socioeconômico, de 

igual modo, nas questões da segurança, educação e social. Em seguida, 

apresentou e comentou os slides utilizados no evento para a sua palestra. Foi 

aparteado pelos vereadores William Alemão, Elan Alencar, Fransuá, Sassá da 

Construção Civil, Bessa, Peixoto, Gilmar Nascimento e Kennedy Marques. 

Retomando a palavra, acolheu os apartes, e, concluindo, declarou seu voto no 

candidato à presidência da Casa que assumisse o compromisso de independência, 

no sentido de aprovar os projetos de leis que beneficiassem o meio ambiente e os 

requerimentos de pedidos de informações que trouxessem à tona a questão 

contratual das empresa ligadas à limpeza pública e garantisse a prioridade da Pauta, 

haja vista, que era necessário elevar o nível do parlamento. Disse, ainda, que faria 

uma carta de repúdio à política do “pão e circo”, exigindo o aumento dos 

investimentos na área do meio ambiente. O sexto orador, vereador Rodrigo 

Guedes, declarou que estava esperançoso de que a Casa se renovasse, tornando-

se independente do Executivo Municipal, para representar, verdadeiramente, os 

anseios da população manauara; de igual modo, desempenhar o seu papel de 

fiscalizar a qualidade dos serviços e cobrar ações da Prefeitura de Manaus. O 

orador falou sobre o pedido para a instalação da CPI da Águas de Manaus, feito por 

ele e pelo vereador Sassá da Construção Civil, no dia trinta e um de agosto do ano 

anterior, contendo onze assinaturas, ressaltando que os desserviços prestados pela 

empresa implicada estavam diretamente ligados à discussão da questão ambiental, 

além do fato de que os dados a respeito do contrato da empresa precisavam ser 

revelados, defendendo a importância da aprovação, principalmente em razão da 

maior taxa de esgoto cobrada no país. Foi aparteado pelos vereadores Kennedy 

Marques, Gilmar Nascimento, William Alemão, Carpê, Yomara Lins e Sassá da 

Construção Civil. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e reiterou o pedido 

feito pelo último aparteante, sobre as três assinaturas que faltavam para a criação 

da CPI da Águas de Manaus. Concluindo, fez a leitura do abaixo-assinado que havia 

recebido, com centenas de assinaturas de moradores do bairro da Glória, 

reivindicando a diminuição do valor da taxa de esgoto de cem por cento, que vinha 

onerando o orçamento de todos os cidadãos manauaras, e, encerrando, declarou 

que era a hora de dar a resposta aos moradores e a toda população manauara, 

pedindo ao Prefeito que resolvesse definitivamente a situação. Constatando o 

término do horário regimental, o Presidente prorrogou a sessão até à finalização 
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dos trabalhos. Em Questão de Ordem, o vereador William Alemão disse que se 

retirou do plenário, quando relatou, no início da sessão, o que lhe havia acontecido; 

e afirmou que não era possível conviver no mesmo espaço com uma pessoa que 

havia cometido crimes de xenofobia e injúria, e segundo o artigo 287 do Código 

Penal, apologia ao nazismo. Ao final, disse que estava oficializando a Casa, para 

que tomasse as medidas cabíveis. O Presidente afirmou que a Mesa já havia 

tomado as providências e encaminharia à Corregedoria da Casa. Em Questão de 

Ordem, o vereador Amom Mandel pediu informações sobre a questão envolvendo 

o vereador William Alemão. O sétimo orador, vereador Daniel Vasconcelos, falou 

sobre os anúncios feitos pelo governador Wilson Lima, de que, a partir de janeiro do 

ano vindouro, o Estado oferecia os serviços de transplante de rim e de fígado, no 

Hospital Delphina Aziz, que beneficiariam cerca de trezentos e oitenta pacientes que 

estavam na fila de espera; de igual modo, a criação, no mesmo hospital, do setor de 

otorrinolaringologia, com implante coclear, que restabeleceria a dignidade de muitas 

pessoas que voltariam a ouvir. Por fim, disse que, na condição de Presidente da 

Comissão de Saúde da Casa, não poderia deixar de parabenizar o governador, 

pelas ações que iriam beneficiar e valorizar a saúde da população. O Presidente 

parabenizou o discurso do vereador Daniel Vasconcelos. Em Questão de Ordem, o 

vereador Gilmar Nascimento fez menção ao Dia do Músico, celebrado em vinte e 

dois de novembro, e pediu à Mesa que parabenizasse todos os músicos 

amazonenses, citando alguns nomes que faziam parte de sua história. O Presidente 

agradeceu a lembrança do vereador, parabenizando todos os músicos 

amazonenses. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão 

às doze horas e dezenove 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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