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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 24/8/2022 

Reunião Ordinária do dia 23 de agosto de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia vinte e três 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, pelos vereadores Diego Roberto Afonso, do União 

Brasil (UB); 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 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 (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); 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); 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). 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 dois do ano em curso. Em seguida, o Presidente deu boas-vindas aos 

presentes na galeria, afirmando que as reuniões pertinentes ao pleito apresentado 

seriam realizadas com os mesmos. Em seguida, passou os trabalhos para o 
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GRANDE EXPEDIENTE, anunciando a sequência dos blocos e vereadores inscritos. 

O primeiro orador, vereador William Alemão, pronunciou-se a respeito do 

desmatamento que uma grande empresa de fornecimento de energia elétrica estava 

causando numa área próxima ao igarapé Água Branca, localizado no bairro Tarumã, 

desrespeitando a Lei n. 12.651/2012, também conhecida como novo “Código 

Ambiental”, sobre as normas gerais sobre a Proteção de Vegetação Nativa, 

determinando, inclusive, que próximo de mananciais, o limite de construção era de 

cinquenta metros. O orador questionou a falta de fiscalização das atividades da 

citada empresa, por parte da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade – Semmas, tendo em vista que a mesma triplicou a área autorizada 

e estava depositando entulhos no igarapé, que era um dos últimos existentes na 

área urbana da cidade, além do estacionamento de máquinas pesadas, causando 

danos incalculáveis. Foi aparteado pelos vereadores Kennedy Marques, João 

Carlos, Raulzinho, Prof. Samuel, Caio André, Márcio Tavares e Bessa. 

Retomando a palavra, acolheu os apartes, e, finalizando, declarou que todas as 

informações divulgadas foram obtidas, por meio da reunião do Comitê de Bacia 

Hidrográfica – CBH, realizada na Semmas, e, portanto, continuaria reverberando as 

irregularidades que estavam acontecendo. O vereador Bessa assumiu a direção dos 

trabalhos. O segundo orador, vereador Rodrigo Guedes, fez um clamor à 

Prefeitura de Manaus, para que zerasse o cadastro de reserva, tendo em vista que 

não havia mais impedimento legal, tampouco inexistência de vagas. Continuando, 

falou sobre o início do pagamento da taxa de esgoto para os moradores do bairro 

Praça 14, comprovando que a Prefeitura de Manaus estava permitindo que a 

cobrança avançasse nos bairros de Manaus; questionou o valor da cobrança, 

pedindo que o mesmo fosse reduzido, para não comprometer a renda das pessoas; 

e pediu ao prefeito David Almeida para que tomasse providências enérgicas para 

resolver o problema, que estava afligindo a população manauara. Foi aparteado 

pelos vereadores Prof. Samuel e Caio André. Retomando a palavra, acolheu os 

apartes, e afirmou que a população estava pagando duas vezes o empreendimento, 

haja vista, que o governo do Estado foi o responsável pela construção da rede de 

esgoto; frisando, ainda, que vários bairros da zona Norte da capital ficaram dias 

consecutivos sem água, e nada acontecia com a concessionária. Concluindo, 

explicou que somente o prefeito poderia resolver o problema da taxa criminosa de 

cem por cento.  O terceiro orador, vereador Dione Carvalho, retomou o assunto 

abordado na sessão anterior, sobre os problemas que estavam acontecendo no 

Hospital Universitário Francisca Mendes – HUFM, pontuando a morte de mais uma 

criança cardiopata, que infelizmente não conseguiu o procedimento cirúrgico. O 

orador explicou como fundou a Associação de Pais e Amigos de Crianças 

Cardiopatas do Amazonas – Apacc/AM, para prestar auxílio às famílias que 

possuíam crianças portadoras de qualquer tipo de cardiopatia; falou sobre a situação 

de espera do Sistema Único de Saúde – SUS, que funcionava precariamente em 

todo o país; e declarou que, infelizmente, não conseguia dialogar com o secretário 

estadual de Saúde, Anoar Samad, e com a diretora do hospital, manifestando o seu 

repúdio pela situação. Continuando, divulgou vídeo contendo declaração da 
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presidente da Apacc/AM e da mãe da criança que morreu. Encerrando, indagou 

quantas crianças seriam sepultadas, para que alguém tomasse providências. Foi 

aparteado pelos vereadores Kennedy Marques, Ivo Neto, Márcio Tavares, Prof. 

Samuel, Elan Alencar, Capitão Carpê e Marcel Alexandre. Retomando a 

palavra, acolheu os apartes, e, encerrando, indagou quantas crianças seriam 

sepultadas, para que alguém tomasse providências. O quarto orador, vereador 

Gilmar Nascimento propôs uma reflexão sobre o protagonismo do povo no pleito 

que se aproximava, destacando a importância do voto consciente naqueles que 

poderiam modificar as leis e melhorar a situação da saúde nos Estados. Foi 

aparteado pelo vereador Joelson Silva. Retomando a palavra, acolheu o aparte, 

e encerrou a sua fala, afirmando que o povo precisava ser responsável na eleição de 

seus representantes, a fim de que melhorasse a qualidade de vida de todos. O 

quinto orador, vereador Raulzinho, registrou a presença dos professores do 

cadastro de reservas, solidarizando-se com os mesmos. Falou, mais uma vez, sobre 

o sofrimento das crianças manauaras, que eram usadas para o trabalho infantil, pela 

exploração sexual, e maltratadas por seus familiares, ressaltando que o investimento 

do poder público no público infantil reduziria o investimento em penitenciárias, para a 

construção de mais escolas. O orador questionou a capacidade de atendimento do 

Centro de Acolhimento da cidade, com vinte vagas; falou que os conselheiros 

tutelares precisavam de apoio institucional e logístico para lutarem pelas crianças, 

mencionando a ação da Casa para o aumento de salário dos referidos profissionais; 

e citou o episódio de uma criança autista abandonada, que sofria maus-tratos em 

sua própria casa. Foi aparteado pelos vereadores Wallace Oliveira, William 

Alemão e Ivo Neto. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e, por fim, 

reafirmou que cuidar das crianças era a solução para muitas mazelas sociais. O 

vereador Diego Afonso assumiu a direção dos trabalhos. A sexta oradora, 

vereadora Prof.ª Jacqueline, cumprimentou os professores do cadastro de reserva, 

e manifestou sua tristeza pela luta que perdurava há cinco anos, para que todos 

fossem convocados. A oradora explicou que a Comissão de Educação da Casa 

vinha tentando resolver a situação, no entanto, cabia ao Poder Executivo, diante da 

postergação das posses, daqueles que não se apresentaram e dos que pediram 

prorrogação de prazo, zerar o cadastro, para que os alunos não ficassem sem 

professores em sala de aula, apelando à secretária municipal de Educação, Dulce 

Almeida, que já havia assegurado o atendimento do pleito, para que fosse de forma 

célere. Foi aparteada pelos vereadores Rodrigo Guedes e Mitoso. Retomando a 

palavra, acolheu o aparte, esclareceu que as chamadas já estavam acontecendo, e 

a gestão do prefeito David Almeida certamente iria zerar o cadastro. O vereador 

Caio André assumiu a presidência da Mesa. O sétimo orador, vereador Bessa, 

declarou que a Casa apoiava os professores do cadastro de reserva e iria continuar 

cobrando a Prefeitura de Manaus para que todos fossem convocados. 

Prosseguindo, afirmou que, diante da resposta obtida da Fundação Municipal de 

Cultura, Turismo e Eventos – Manauscult, de que os Bois-Bumbás Caprichoso e 

Garantido estavam excluídos do evento “Sou Manaus 2022”, porque seriam 

contemplados no “Boi Manaus”, que celebraria o aniversário da cidade de Manaus, 
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analisou os termos de contratos e verificou que extrapolavam a previsão 

orçamentária do citado evento, em quase onze a doze vezes o valor previsto. O 

orador lamentou que, dos quase seis milhões de reais, nenhum centavo iria para as 

atividades culturais da cidade de Manaus, tendo em vista que as atrações 

divulgadas eram de fora do Estado, manifestando o seu estranhamento pelo 

somatório vultoso, próximo às eleições do ano em curso, motivo pelo qual o seu 

corpo jurídico iria denunciar e cobrar fiscalização sobre os recursos. Foi aparteado 

pelo vereador William Alemão. Retomando a palavra, acolheu o aparte, e, 

concluindo, reafirmou que os movimentos culturais deveriam se mobilizar para fazer 

parte do grande evento; fiscalizaria os contratos minuciosamente; e iria cobrar todos 

os dias a participação das atrações locais, bem como, a fiscalização por parte dos 

órgãos de fiscalização. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a 

sessão às doze horas e dezesseis 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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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 11:59:44
JACQUELINE PINHEIRO DE LIMA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 201.310.202-00 EM 03/11/2022 11:56:05
DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 07/10/2022 15:29:03
ANA MARIA DOS SANTOS ROCHA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 634.586.752-72 EM 28/09/2022 20:20:55
ELISSANDRO AMORIM BESSA - VEREADOR - 405.507.372-00 EM 29/09/2022 10:38:55
WALLACE FERNANDES OLIVEIRA - VEREADOR - 192.566.802-97 EM 29/09/2022 11:24:22
CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - VEREADOR - 641.056.792-87 EM 29/09/2022 13:06:51
DIEGO ROBERTO AFONSO - VEREADOR - 784.440.632-15 EM 29/09/2022 14:13:36
JOAO CARLOS DOS SANTOS MELLO - VEREADOR - 074.890.987-77 EM 29/09/2022 15:15:30
EDUARDO ASSUNCAO ALFAIA (CONCORDÂNCIA)  - VEREADOR - 651.106.502-25 EM 29/10/2022 20:58:35

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : E092460B000D89E5 . CONSULTE EM https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador

2022.10000.10304.9.031437 (página 6)


