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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 3/10/2022 

Reunião Ordinária do dia 27 de setembro de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis 

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte 

 

 
No dia vinte e sete de setembro 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 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; 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, 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, 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 e 

Lissandro Breval Santiago, do Avante; e Gilmar de Oliveira Nascimento, UB. 

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 seis de setembro do ano em curso. Pela 

Ordem, o vereador Marcelo Serafim, conforme havia acordado com a Presidência 
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da Casa e com a Diretoria Legislativa – DL, sugeriu a realização da Ordem do Dia, 

no dia em curso, devido à importância da votação e aprovação do projeto de lei da 

gratuidade do transporte coletivo para o próximo domingo, dia das eleições; bem 

como, a inversão de Pauta. O Presidente acatou a sugestão, submetendo, em 

seguida, à apreciação do Plenário, a inversão de Pauta, que foi acatada pelos 

vereadores presentes. Após, passou os trabalhos para a ORDEM DO DIA. Na 

PAUTA, foi deliberado, tomou o n. 370/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, em regime de urgência, aprovado pelo Plenário, o Projeto de 

Lei, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 084/2022, que 

“Autoriza o Poder Executivo a assegurar, nas Eleições 2022, gratuidade das tarifas 

do serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros no Município de 

Manaus”. Foi deliberado, tomou o n. 188/2022 e seguiu à Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador William 

Alemão, que “Institui o Programa Manaus Nota 10, que visa a assegurar o 

cumprimento dos requisitos exigidos pela Escala Brasil Transparente – Avaliação 

360º, da Controladoria Geral da União, e dá outras providências”. Foi deliberado, 

tomou o n. 209/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o 

Projeto de Lei, de autoria da Comissão de Implementação e Acompanhamento 

de Leis, que “Revoga a Lei n. 1.696, de 2 de outubro de 2012, que obriga os 

estabelecimentos que comercializam bebidas energéticas a fixar, em local de fácil 

visualização, a informação dos efeitos de seu consumo, e dá outras providências”. 

Foram retirados de pauta, em razão da ausência dos autores, o Projeto de Lei, 

de autoria do vereador Rosivaldo Cordovil, que “Institui o dia 20 de dezembro 

como Dia Municipal da Calistenia, e dá outras providências”; e o Projeto de Lei, de 

autoria do vereador Prof. Samuel, que “Dispõe sobre desconto no Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU a imóveis localizados nas ruas onde 

funcionam as feiras livres no âmbito do município de Manaus, e dá outras 

providências”. Foi deliberado, tomou o n. 277/2022 e seguiu à Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Allan 

Campelo, que “Considera de Utilidade Pública a Federação Amazonense de 

Capoeira - FAC”. Foram retirados de pauta, em razão da ausência dos autores, o 

Projeto de Lei, de autoria do vereador Marcel Alexandre, que “Institui o Dia 

Municipal de Conscientização sobre os Riscos do Aborto no âmbito do município de 

Manaus”; e o Projeto de Lei, de autoria do vereador Gilmar Nascimento, que 

“Institui a política municipal de fomento para a criação do Polo de Esportes Radicais 

e de Aventura na cidade de Manaus, e dá outras providências”. Foi deliberado, 

tomou o n. 289/2022 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o 

Projeto de Lei, de autoria do vereador Wanderley Monteiro, que “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de os órgãos públicos da Administração Direta e Indireta, bares, 

lanchonetes, restaurantes, hotéis, shopping centers e demais estabelecimentos 

comerciais em geral disponibilizarem gratuitamente suas instalações sanitárias aos 

garis e demais trabalhadores do serviço de limpeza urbana do município de Manaus, 

e dá outras providências”. Foi retirado de pauta, em razão da ausência do autor, o 

Projeto de Lei, de autoria do vereador Dione Carvalho, que “Considera de 
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Utilidade Pública o Instituto Social Mãos da Amazônia, e dá outras providências”. Em 

seguida, o Presidente passou os trabalhos para o GRANDE EXPEDIENTE 

anunciando a ordem dos blocos e os inscritos. O primeiro orador, vereador William 

Alemão, discorreu sobre a sua participação na feira Abav Expo & Collab 2022, que 

teve início no dia vinte e um do mês em curso, na cidade de Olinda, enaltecendo a 

Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e 

Eventos – Manauscult, que, pela primeira vez, participou com um estande próprio da 

capital amazonense, divulgando atrativos da cidade e projetos desenvolvidos para a 

promoção do turismo local. Foi aparteado pelos vereadores Caio André, Peixoto, 

Prof.ª Jacqueline e Marcel Alexandre. Retomando a palavra, acolheu os apartes, 

falou sobre a importância do turismo de pesca local, salientando que a finalidade de 

participar das feiras era divulgar os pontos turísticos e de lazer da cidade; fez ao 

menção ao Dia Mundial do Turismo e do Turismólogo, comemorados em vinte e sete 

de setembro, lembrando que no próximo dia trinta (sexta-feira) seria realizada uma 

audiência pública, com a participação de vários órgãos públicos estaduais e 

municipais, para dentre as várias pautas, tentar regulamentar os flutuantes na 

cidade de Manaus. Concluindo, parabenizou as ações ligadas ao turismo de eventos 

do Executivo Municipal que incentivavam a cultura local, pontuando a realização do 

“Boi Manaus” e do “Manaus Adventure 2022”. O vereador Caio André assumiu a 

direção dos trabalhos. O segundo orador, vereador Rodrigo Guedes, informou 

que, no dia anterior, formalizou denúncia ao órgão competente, de que a Prefeitura 

de Manaus estava sendo usada para eleger familiares e aliados políticos do prefeito 

David Almeida, no evento realizado, no dia vinte e cinco do mês em curso (sábado), 

no Espaço Via Torres, que contou com a presença do prefeito, e do ex-secretário da 

Semulsp, Sabá reis, acompanhado de seu filho, candidato a deputado federal David 

Reis, salientando que a representação continha provas contundentes dos crimes 

eleitorais cometidos. O orador declarou que também estava formalizando um 

requerimento para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da 

Secretaria Municipal de Limpeza Pública - Semulsp, que seria disponibilizado para a 

assinatura dos seus pares, em virtude de denúncias que envolviam empresas 

terceirizadas, alegando que era um dois maiores escândalos da Prefeitura. 

Prosseguindo, disse que iria pedir informações à Prefeitura a respeito da situação 

dos merendeiros da empresa terceirizada PRI Apoio Administrativo e Operacional 

Ltda., que não estavam recebendo o pagamento dos seus direitos trabalhistas; 

discorreu sobre a queda de quatro posições da educação no ranking do Ideb; 

reverberou denúncias de que professores e diretores de escolas públicas municipais 

estavam sendo obrigados a participar de reuniões políticos para apoiar o irmão do 

prefeito David Almeida; e de que a compra de créditos no Sindicato das Empresas 

de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas – Sinetram não estavam 

caindo no sistema, afirmando que a Prefeitura de Manaus precisava agir com vigor, 

para resolver o problema. Continuando, denunciou a cobrança arbitrária da taxa de 

esgoto de imóveis, que não tinham consumo de água, manifestando o sentimento de 

impotência diante da falta da situação, e questionando a inércia do prefeito para 

solucionar a questão. Foi aparteado pelos vereadores Peixoto, Caio André e 
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William Alemão. Retomando a palavra, acolheu os apartes, pediu subscrição ao 

projeto de lei do vereador Peixoto; e, concluindo, solicitou, novamente, que a Casa 

instaurasse a CPI da Águas de Manaus. O Presidente afirmou que o tempo da 

sessão era equivalente ao disposto no Regimento Interno. O terceiro orador, 

vereador Caio André, pronunciou-se a respeito dos prejuízos que a perda das áreas 

verdes na área urbana de Manaus causavam ao meio ambiente e à qualidade de 

vida dos manauaras, salientando que a “capital da Amazônia” tinha uma menores 

coberturas verdes entre as capitais brasileiras. Foi aparteado pelos vereadores 

William Alemão, Peixoto, Amom Mandel e Rodrigo Guedes. Retomando a 

palavra, acolheu os apartes, e disse que cobraria ações efetivas dos órgãos afins, 

para que evitassem invasões nas áreas verdes existentes na capital manauara. 

Concluindo, disse que as manifestações em favor da arborização da cidade eram 

apoiadas por todos os vereadores. O Presidente pediu ao vereador Caio André que 

o substituísse, a fim de que realizasse um compromisso institucional. O vereador 

Caio André reassumiu a direção dos trabalhos. Em Questão de Ordem, o vereador 

Prof. Samuel convidou a todos para prestigiarem o estande, localizado na entrada 

da Casa, que estava divulgando o “Mês Dourado”, instituído e incluído no calendário 

oficial da cidade de Manaus, por meio da Lei 2.481/2019, e dedicado a ações 

preventivas e diagnósticas precoces do câncer infanto-juvenil. O quarto orador, 

vereador Sassá da Construção Civil, questionou a Justiça Eleitoral com relação 

aos crimes eleitorais que estavam acontecendo no estado do Amazonas, 

especialmente na capital, a exemplo da contratação de pessoas para trabalhar, 

frisando que por tais motivos era contra a falta de equidade na distribuição do Fundo 

de Assistência Financeira aos Partidos Políticos aos candidatos, conhecido como 

Fundo Eleitoral. O orador orientou as pessoas a escolherem representantes que 

tivessem compromisso com o bem social; declarou que cabia à Justiça investigar 

possíveis crimes eleitorais; e apelou à Justiça Eleitoral para que fiscalizasse, 

efetivamente, a campanha em curso. Foi aparteado pelos vereadores William 

Alemão e Prof.ª Jacqueline. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e, 

encerrando, manifestou-se a favor da igualdade de cotas e de oportunidades. Por 

fim, desejou boa sorte a todos os seus pares que estavam concorrendo a uma vaga 

no próximo pleito. A quinta oradora, vereadora Prof.ª Jacqueline, propôs uma 

reflexão sobre a atuação da concessionária Amazonas Energia concernente aos 

incêndios que estavam acontecendo na capital manauara, causados pela falta de 

uma política preventiva contra os chamados “gatos”, muitas vezes ocasionados por 

cobranças abusivas. A oradora questionou a falta de resolução do problema de 

abastecimento de energia elétrica nas comunidades ZF4 e ZF5, que causava danos 

e prejuízos materiais, citando o ramal da Água Preta 1, Km 30 da AM-010, que 

apesar de ter dia previsto para o início dos serviços, devidamente definido por meio 

de ofício, até o momento não haviam iniciado. Foi aparteada pelo vereador William 

Alemão. Retomando a palavra, acolheu o aparte, e, finalizando, disse que os 

moradores eram humilhados pelas desculpas infundadas apresentadas pela 

empresa, para prestar os serviços, declarando que seria a voz daqueles que 

moravam nas comunidades rurais. Finalizando, solicitou à Mesa a realização de uma 
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audiência pública, em caráter de urgência, para discutirem a problemática dos 

ramais, a partir do mês vindouro; e desejou boa sorte aos seus pares no pleito do 

próximo dia dois de outubro. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 

encerrou a sessão às onze horas e cinquenta e cinco 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. 

 
 
 
 

 
David Valente Reis 

Presidente 
 
 
 

Wallace Fernandes Oliveira 
Primeiro Vice-Presidente 

Carmem Glória Almeida Carratte 
Secretária-Geral 

 
 

 

Diego Roberto Afonso 
Segundo Vice-Presidente 

Elissandro Amorim Bessa 
Primeiro Secretário 

 
 

 

Caio André Pinheiro de Oliveira 
Terceiro Vice-Presidente 

 

Eduardo Assunção Alfaia 
Segundo Secretário 

 
 

 

Jaildo de Oliveira Silva 
Corregedor Geral 

 

João Carlos dos Santos Melo 
Terceiro Secretário 

 
 

 

Amom Mandel Lins Filho 
Ouvidor-Geral 

 

Ana Maria Rocha Veiga 
Chefe do Serviço de Atas 

http://www.cmm.am.gov.br/


2022.10000.10304.9.033872 (página 6) 

 ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 47038942000DA49D . CONSULTE EM https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador  

 

 

 
 
 

 
  

 

 

PODER LEGISLATIVO 
 
 

ASSINATURAS DIGITAIS 
WALLACE FERNANDES OLIVEIRA - VEREADOR - 192.566.802-97 EM 01/11/2022 09:10:32 
JACQUELINE PINHEIRO DE LIMA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 201.310.202-00 EM 03/11/2022 11:56:53 
ANA MARIA DOS SANTOS ROCHA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 634.586.752-72 EM 21/10/2022 11:01:59 
CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - VEREADOR - 641.056.792-87 EM 21/10/2022 12:19:37 
JOAO CARLOS DOS SANTOS MELLO - VEREADOR - 074.890.987-77 EM 21/10/2022 13:48:05 
CARMEM GLORIA ALMEIDA CARRATTE - VEREADOR - 115.263.602-25 EM 25/10/2022 09:49:41 
ELISSANDRO AMORIM BESSA - VEREADOR - 405.507.372-00 EM 25/10/2022 12:50:20 
DIEGO ROBERTO AFONSO - VEREADOR - 784.440.632-15 EM 26/10/2022 11:27:38 
EDUARDO ASSUNCAO ALFAIA (CONCORDÂNCIA) - VEREADOR - 651.106.502-25 EM 29/10/2022 21:02:11 
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