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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 31/8/2022 

Reunião Ordinária do dia 30 de agosto de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia trinta 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 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); 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, 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 nove de agosto do ano em curso. Em 

seguida, o Presidente passou os trabalhos para o GRANDE EXPEDIENTE, 

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

vereador Caio André, pronunciou-se a respeito das emendas parlamentares que 
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estavam sendo implementadas pela Prefeitura de Manaus, parabenizando o prefeito 

David Almeida e as secretarias municipais envolvidas. O orador destacou a 

importância do esporte para a melhoria da qualidade de vida da população, 

pontuando os doze núcleos esportivos em bairros de todas as zonas da cidade – 

fruto de sua emenda – que a partir do mês de setembro do ano em curso seriam 

executados. Continuando, falou sobre a necessidade da criação de políticas públicas 

para os indígenas que moravam na cidade de Manaus, tendo em vista que os 

mesmos pleiteavam um bairro planejado para suas moradias e uma Unidade Básica 

de Saúde com terapias das medicinas ocidental e indígena. Finalizando, declarou 

que, como “caixa de ressonância” da sociedade manauara, o parlamento municipal 

precisava ter um olhar diferenciado para com os que eram considerados “invisíveis” 

aos olhos dos poderes públicos. Em Questão de Ordem, o vereador Peixoto 

anunciou a visita da diretora do Lar Batista Janell Doyle, Magaly Araújo, com o 

objetivo de presentear os vereadores que dedicaram emendas à instituição. O 

Presidente deu boas-vindas aos representantes da instituição, colocando a Casa à 

disposição da mesma. Em Questão de Ordem, o vereador Amom Mandel declinou 

de seu tempo, em favor dos pronunciamentos dos seus pares do bloco. O segundo 

orador, vereador Capitão Carpê, abordou a questão da segurança pública atinente 

à violência no trânsito, manifestando o seu incômodo em relação ao aumento de 

acidentes fatais na cidade de Manaus, não só pela falta de consciência de alguns 

motoristas, mas também de sinalização. O orador disse que fez um requerimento ao 

Instituto Municipal de Mobilidade Urbana - Immu, solicitando a realização de um 

estudo no local, visando à intensificação da fiscalização e sinalização na avenida 

São Jorge, no bairro do mesmo nome; e citou matéria postada no site jornal A 

Crítica, que pontuou a morte de mais duas crianças na citada avenida. Foi 

aparteado pelo vereador William Alemão. Retomando a palavra, acolheu o 

aparte, e fez a leitura de uma parte da matéria jornalística sobre a situação da 

avenida em pauta, pedindo celeridade na instalação da sinalização. O terceiro 

orador, vereador Rodrigo Guedes, deu boas-vindas à equipe do abrigo Janell 

Doyle; manifestou a sua alegria por direcionado emenda à entidade, parabenizando 

a todos os seus pares que agiram da mesma forma; e assegurou que no ano 

vindouro o abrigo teria o apoio dos parlamentares. Prosseguindo, reforçou a 

denúncia do seu antecessor com relação à faixa na avenida São Jorge, pedindo à 

Prefeitura que resolvesse o problema; e falou do acidente de mais um ciclista 

atropelado na avenida Coronel Teixeira, salientando que as medidas de controle de 

trânsito não estavam sendo efetivas, motivo pelo qual estava se tornando cada vez 

mais perigoso na cidade. O orador discorreu sobre a importância da sinalização 

visível, para a redução de velocidade e da fiscalização remota, por meio de câmeras 

em vários pontos da cidade, no sentido de coibir manobras ilegais de motoristas 

infratores, salientando que apesar de o Immu realizar estudo de viabilidade e expedir 

autorização técnica, muitas vezes a secretária responsável não executava os 

serviços. Em seguida, reverberou o pedido dos empresários do bairro Vieiralves, 

para que a Prefeitura de Manaus resolvesse o problema da poluição visual, causada 

pelo emaranhado de fios aéreos, que além de enfear as fachadas, constituíam 
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perigo iminente para a população. O orador sugeriu que fosse realizado um estudo 

para a colocação de fiação subterrânea – que já era utilizada nos principais 

municípios do país – podendo iniciar pelo bairro Vieiralves, tradicional bairro 

comercial da capital; informando, ainda, que tinha uma audiência pública agendada 

sobre o assunto, e pedindo o apoio dos seus pares. Foi aparteado pelos vereadores 

Capitão Carpê, William Alemão, Márcio Tavares e Kennedy Marques. 

Retomando a palavra, acolheu os apartes, e ratificou que todos queriam uma 

cidade bem cuidada e segura para os turistas e os moradores, portanto, apenas 

seria necessária a vontade política. Finalizando, pediu ao titular da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura - Seminf, que fizesse um estudo em todos os pontos da 

cidade, e desse prioridade de execução para os que já haviam sido autorizados pelo 

Immu. O vereador Caio André assumiu a direção dos trabalhos. O quarto orador, 

vereador Dione Carvalho, manifestou a sua preocupação com a causa das crianças 

cardiopatas, e declarou que estava lutando para que fosse implantando um centro 

de tratamento para as Pessoas com Deficiência - PcDs, em virtude das demandas 

reprimidas do Sistema Único de Saúde – SUS. Discorreu, em seguida, sobre a 

complexidade do diagnóstico da neuropatia, lamentando que quase sempre o 

público em questão não recebia assistência para realizar os exames necessários. O 

orador citou a Lei n. 13.146/2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a 

assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 

cidadania, e solicitou à Secretaria Municipal de Saúde – Semsa, bem como aos 

demais órgãos de saúde da cidade, para que fortalecessem o vínculo das famílias 

vulneráveis e melhorassem a assistência. Finalizando, discorreu sobre o seu projeto 

para a construção do Primeiro Centro Municipal de Imagem, com a parceria em vista 

do Hospital Israelita Albert Einstein. O quinto orador, vereador Gilmar Nascimento, 

pronunciou-se acerca da violência contra a mulher, ressaltando que deveria ser uma 

pauta recorrente na Casa, haja vista que o Amazonas ocupava o terceiro lugar no 

ranking nacional e os dados nunca retratavam a realidade do que realmente 

acontecia. Em seguida, relatou os registros crescentes de casos, divulgados pelo 

Anuário Brasileiro de Segurança Pública – ABSP; falou dos tipos de violência 

doméstica e sobre como era possível denunciar os casos, destacando a Lei 

14.188/2021, conhecida como o pacote do “Basta”, da Associação Brasileira dos 

Magistrados do Brasil – ABMB. O orador afirmou que a Casa deveria se engajar na 

prevenção e combate à violência contra a mulher, e divulgou os contatos telefônicos 

para denúncias. Concluindo, registrou o seu alerta, e parabenizou a todos que 

faziam parte da luta em questão. Em Questão de Ordem, o vereador Raiff Matos 

informou à população de Manaus que, apesar do seu requerimento que solicitava a 

lista dos médicos e as suas lotações nas Unidades Básicas de Saúde – UBSs ter 

sido rejeitado pela Casa, havia encaminhado outro requerimento invocando a Lei de 

Acesso à Informação à Secretaria Municipal de Saúde – Semsa, reconhecendo e 

parabenizando a titular pelo espírito republicano, pelo atendimento à sua solicitação. 

Em Questão de Ordem, o vereador William Alemão parabenizou o time Valquírias 
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Flag Football do Amazonas, pela conquista do título de campeão do campeonato 

nacional.  O sexto orador, vereador Lissandro Breval, falou sobre a vitória do 

Amazonas Futebol Clube; questionou a falta de investimento de base dos clubes 

amazonenses; e propôs que fosse realizado um estudo dos programas esportivos 

exitosos do país, visando à implementação dos mesmos no Amazonas. O orador 

manifestou a sua felicidade pelo olhar diferenciado da Prefeitura de Manaus para o 

esporte local. Foi aparteado pelos vereadores William Alemão, Rodrigo Guedes e 

Caio André. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e encerrando, declarou 

que o momento vivenciado pelo esporte amazonense deveria servir de incentivo 

para o investimento de empresários locais. Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente encerrou a sessão às onze horas e vinte e três 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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PODER LEGISLATIVO

ASSINATURAS DIGITAIS
CARMEM GLORIA ALMEIDA CARRATTE - VEREADOR - 115.263.602-25 EM 03/10/2022 12:00:35
JACQUELINE PINHEIRO DE LIMA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 201.310.202-00 EM 03/11/2022 09:15:28
DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 07/10/2022 15:29:53
ANA MARIA DOS SANTOS ROCHA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 634.586.752-72 EM 28/09/2022 20:31:03
ELISSANDRO AMORIM BESSA - VEREADOR - 405.507.372-00 EM 29/09/2022 10:38:30
WALLACE FERNANDES OLIVEIRA - VEREADOR - 192.566.802-97 EM 29/09/2022 11:24:40
CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - VEREADOR - 641.056.792-87 EM 29/09/2022 13:06:41
DIEGO ROBERTO AFONSO - VEREADOR - 784.440.632-15 EM 29/09/2022 14:14:13
JOAO CARLOS DOS SANTOS MELLO - VEREADOR - 074.890.987-77 EM 29/09/2022 15:17:55
EDUARDO ASSUNCAO ALFAIA (CONCORDÂNCIA)  - VEREADOR - 651.106.502-25 EM 29/10/2022 20:58:54
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