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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 15/2/2023 

Reunião Ordinária do dia 14 de fevereiro de 2023 
Presidente: vereador Caio André Pinheiro de Oliveira    

Secretário-Geral: vereador João Carlos dos Santos Mello 

 

No dia catorze de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, 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 pelo vereador Éverton Assis dos Santos, do União Brasil (UB). 

PRESENTES, ainda, os vereadores Allan Campelo da Silva e Daniel Amaral 

Vasconcelos, do Partido Social Cristão (PSC); 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); Carmem 

Glória Almeida Carratte e Samuel da Costa Monteiro, do Partido Liberal (PL); 

Cícero Custódio da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT); 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; Jaildo 

de Oliveira Silva, do PCdoB; Marcelo Augusto da Eira Correa, do Partido Socialista 

Brasileiro (PSB); Luís Augusto Mitoso Júnior, do Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB); David Valente Reis, Manoel Eduardo dos Santos Assis e Marcel Alexandre 

da Silva, do Avante; Roberto Sabino Rodrigues, do Podemos; Robson da Silva 

Teixeira e Rosivaldo Oliveira Cordovil, do Partido da Social Democracia Brasileira 

(PSDB); Jander de Melo Lobato, do Progressistas (PP); e Yomara Jesuína Lins 

Rodrigues, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). JUSTIFICADA a 

ausência dos vereadores Lissandro Breval Santiago e Alonso Oliveira de Souza, 

do Avante; Diego Roberto Afonso, do UB; Raiff Matos Silva Vasconcelos, do DC; 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 sequência, o 

secretário, vereador Éverton Assis, leu a Ata da sessão ordinária do dia treze de 

fevereiro do ano em curso. Em seguida, o Presidente suspendeu a sessão, para a 

reunião de líderes, a fim de que fossem definidos os blocos partidários, que 

norteariam o tempo de pronunciamento dos parlamentares durante as sessões. Na 

reabertura, às nove horas e cinquenta e sete minutos, o Presidente informou a 
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seguinte formação dos blocos e tempos respectivos: Bloco 1, composto pelos 

partidos Avante, Pros, PP e PRTB, com onze vereadores e totalizando o tempo de 

vinte e três minutos e vinte e um segundos; Bloco 2, formado pelo União Brasil, 

PSC, PSB, Republicanos, Patriotas, DC, Solidariedade e Cidadania, com dezoito 

vereadores e o tempo de trinta e sete minutos e noventa e oito segundos; e o Bloco 

3, partidos PMN, PL, PSDB, PT, PV, Podemos e PTB, com onze vereadores e o 

tempo de vinte e três minutos e vinte e um segundos. Em seguida, o Presidente 

passou os trabalhos para o GRANDE EXPEDIENTE, anunciando os inscritos do 

Bloco 1. Em Questão de Ordem, o vereador Fransuá perguntou ao Presidente 

quando seria realizada a votação das duas vagas existentes na Mesa Diretora. O 

Presidente informou que logo após o período de carnaval. O primeiro orador, 

vereador Elan Alencar enalteceu o trabalho realizado pelo vereador Daniel 

Vasconcelos, que esteve à frente da Comissão de Saúde da Casa, nos últimos dois 

anos e afirmou que a sua gestão seria pautada na resolução dos problemas e na 

celeridade dos projetos da citada comissão. Prosseguindo, informou que havia 

realizado algumas visitas às Unidades Básicas de Saúde – UBSs, onde constatou 

suprimento de medicamentos satisfatórios e boa quantidade de profissionais; falou 

sobre as reformas de várias unidades de saúde da família, que se encontravam há 

anos em situação precária, salientando que o fluxo de atendimento estava sendo 

suprido pelas carretas da saúde, em locais pontuais da cidade. Concluindo, disse 

que a comissão acompanharia a construção das novas unidades e reformas das 

UBSs, anunciadas pela Prefeitura de Manaus, bem como os programas de 

vacinação e a convocação dos aprovados no último concurso da Secretaria 

Municipal de Saúde – Semsa. O segundo orador, vereador Marcel Alexandre, 

falou da importância do atendimento terapêutico para crianças e adolescentes que 

eram violentados, destacando a sua contribuição para a temática, por meio do 

Projeto de Lei n. 2.996/2022, de sua autoria, que instituiu a Semana de 

Acompanhamento Psicológico e Terapêutico às crianças e adolescentes das escolas 

municipais. Prosseguindo, o orador citou a matéria sobre a recém-nascida que foi 

estuprada pelo pai que já havia sido preso no enterro da mesma; e manifestou a sua 

indignação pela atrocidade cometida. O orador apelou à Comissão da Criança, do 

Adolescente e do Idoso e propôs uma reflexão sobre o que poderia ser feito para 

que situações como a relatada não acontecessem mais, destacando que os 

criminosos deveriam ser, exemplarmente, punidos. Foi aparteado pelos vereadores 

Peixoto, Raulzinho, Rosivaldo Cordovil, Dione Carvalho, Ivo Neto, Capitão 

Carpê e Roberto Sabino. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e encerrando 

o seu discurso, agradeceu a benevolência da Mesa, em relação ao tempo 

concedido; e apelou em favor da família e dos valores a ela atinentes. O Presidente 

apelou aos vereadores para que sinalizassem, quando tivessem a intenção de 

apartear, para que o discursante tivesse controle de seu tempo. O terceiro orador, 

vereador Éverton Assis, reiterou a sua preocupação com as filas duplas e o retorno 

no canteiro central pelos motoristas na avenida do Turismo, principalmente nos 

finais de semana, quando funcionavam as casas noturnas, apelando ao órgão 

competente que realizasse fiscalização preventiva, para evitar possíveis acidentes. 
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Prosseguindo, falou sobre o aumento de casos de covid-19 na cidade, chamando a 

atenção da população para que, especialmente no período de carnaval, no qual 

aconteciam aglomerações, procurasse os postos de vacinação para completar o 

ciclo vacinal, a fim de que a doença não avançasse. Foi aparteado pelos 

vereadores William Alemão, Rosivaldo Cordovil, Márcio Tavares e Prof.ª 

Jacqueline. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e encerrou a sua fala, 

reiterando o pedido para que todos atualizassem a vacinação e aqueles que fossem 

dirigir, não bebessem. A quarta oradora, vereadora Prof.ª Jacqueline, parabenizou 

a aluna Rilary Castro, aluna da Escola Estadual Tereza da Silva Leal, no município 

de Itapiranga, no Amazonas, pela conquista da nota máxima na redação do Exame 

Nacional do Ensino Médio 2022 – Enem; de igual modo, ao governador Wilson Lima, 

pela ampliação das escolas de tempo integral. A oradora enalteceu, em seguida, o 

trabalho da secretária de Estado de Educação e Desporto – Seduc, Maria Josepha 

Penella Pêgas Chaves, conhecida como Kuka Chaves. Finalizando, destacou a 

campanha contra o assédio às mulheres “Não é Não!”, apelando aos amazonenses 

para que respeitassem as mulheres, principalmente, no período de carnaval, tendo em 

vista que “a roupa não as definia e poderiam se vestir da forma como quisessem”. Foi 

aparteada pelos vereadores William Alemão e Rodrigo Guedes. Retomando a 

palavra, acolheu os apartes, e falou sobre a necessidade de esforços para a melhoria do 

ensino, ressaltando que a Comissão de Educação da Casa precisava trabalhar nos 

índices que deveriam ser recuperados no município. O quinto orador, vereador Bessa, 

cobrou, novamente, da Secretaria Municipal de Infraestrutura a realização de obra 

no ramal do Baiano, no bairro Tarumã-Açu, frisando que todas as tentativas de 

contato não obtiveram êxito. O orador divulgou vídeo sobre os prejuízos que a 

população vinha tendo, em razão da intrafegabilidade do citado ramal, ressaltando 

que as vias comprometidas eram utilizadas por crianças que faziam equoterapia, e 

informando, ainda, que encaminharia o pedido, por meio de ofício, à citada 

secretaria. Foi aparteado pelos vereadores William Alemão, Sassá da Construção 

Civil, Eduardo Alfaia, Dione Carvalho, Rodrigo Guedes, Raulzinho e Kennedy 

Marques. Retomando a palavra, acolheu os apartes e, finalizando, informou que 

estava repercutindo as demandas da população; e manifestou o seu contentamento 

pelas vias que já tinham sido recapeadas. Em Questão de Ordem, o vereador 

Sassá da Construção Civil solicitou à Mesa que fizesse a verificação de quórum. O 

Presidente pediu o bom senso dos vereadores em relação aos apartes, para que o 

tempo regimental do orador não extrapolasse. Em Questão de Ordem, o vereador 

Roberto Sabino endossou o pedido do vereador Sassá da Construção Civil. O 

sexto orador, vereador Gilmar Nascimento, pontuou que o aparte concedido 

deveria ser computado no tempo do vereador; e informou que apresentaria um 

projeto de resolução para incluir o “inciso XXVIII no artigo 174” do Regimento Interno 

da Casa, para criar a comenda “Medalha de Ouro Amazonino Armando Mendes”, 

para homenagear personalidades visionárias e criativas que se destacavam com 

grandes feitos, obras, serviços ou realizações imortais, que contribuíam para o 

progresso da cidade de Manaus, pedindo o apoio de seus pares para aprovação da 

matéria, em respeito ao legado deixado pelo grande político. Convocou, em seguida, 
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os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação para uma reunião, 

após a sessão plenária. Encerrando o seu discurso, falou que os parlamentares 

precisavam otimizar as demandas, para que a Prefeitura atendesse a contento a 

todas. O sétimo orador, vereador Capitão Carpê, pautou a questão da segurança 

pública municipal; falou da necessidade de realização do concurso público para os 

guardas municipais e cobrou o plano de cargos e carreira dos servidores que 

estavam realizando o trabalho de prevenção e repressão do crime na cidade. 

Prosseguindo, reportou-se à fala do prefeito David Almeida, na ocasião da 

apresentação da Mensagem Anual, na Casa, sobre a ronda motorizada nas escolas, 

ressaltando que foi uma das suas indicações ao Executivo, no ano anterior – 

divulgando vídeo do seu pronunciamento – e conclamou os seus pares para 

cobrarem a data específica para a realização do concurso da Guarda Municipal. Foi 

aparteado pelo vereador Bessa. Retomando a palavra, acolheu o aparte, 

ressaltou que a citada corporação era uma das mais antigas do país e pediu ao 

Prefeito que olhasse com sensibilidade para a mesma. Ao final, parabenizou o novo 

presidente da Comissão de Segurança Pública Municipal da Casa, vereador Roberto 

Sabino. Em Questão de Ordem, o vereador Gilmar Nascimento, invocou o inciso I 

do artigo 177 do Regimento Interno para a delimitação correta do tempo do 

discursante e do aparteante; declarando, ainda, que a preocupação do vereador 

Capitão Carpê era justa. O Presidente declarou que, desde o início dos trabalhos, 

vinha pedindo bom-senso aos vereadores em relação ao tempo; e, em seguida, 

constatando o encerramento do tempo regimental, prorrogou a sessão até à 

finalização dos trabalhos. O oitavo orador, vereador Dione Carvalho, discorreu 

sobre o caso da criança cardiopata Taís Victoria, com oito dias de vida, que se 

encontrava na Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Instituto da Mulher Dona 

Lindu, informando que a paciente estava aguardando transferência para o Hospital 

Francisca Mendes, e caso não fosse transferida, iria a óbito, por diversas 

circunstâncias, inclusive infecção hospitalar. Finalizando, pediu ao governador 

Wilson Lima e à diretora do Hospital Francisca Mendes que priorizassem o caso, 

divulgando vídeo contendo declaração da mãe da criança. O nono orador, vereador 

Rodrigo Guedes, falou sobre a convocação dos aprovados no último concurso da 

Secretaria Municipal de Saúde – Semsa, anunciado, por meio de nota da Prefeitura, 

no dia cinco de fevereiro, frisando que desde então não houve mais notícia a 

respeito. O orador cogitou que a publicação poderia ter sido feita com a intenção de 

desmobilizar a manifestação que estava sendo programada, e pediu ao Prefeito que 

cumprisse o que prometeu, quando da leitura da Mensagem da Casa, convocando 

os aprovados, não só em cumprimento à regra constitucional, mas também pela 

necessidade do órgão. Concluindo, afirmou que cobraria todos os dias até à 

publicação no Diário Oficial. O décimo orador, vereador Raulzinho, falou de sua 

participação no grande evento para o lançamento do programa Novo Mais 

Educação, que tinha a meta de oportunizar qualidade de ensino às crianças para 

que o município saísse da décima terceira colocação no ranking nacional. Reportou-

se, ainda, ao discurso do vereador Capitão Carpê sobre os avanços na Guarda 

Municipal; às falas dos vereadores Bessa, quanto à necessidade do ramal do 
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Baiano, afirmando que a Prefeitura estava se programando para ficar à frente das 

demandas da população; e Rodrigo Guedes, informando que a mesma estava 

trabalhando para realizar levantamento sobre as ruas que precisavam dos serviços 

do “Asfalta Manaus”, no sentido de atingir as dez mil ruas, que era um grande 

desafio para a gestão atual, salientando, ainda, que o período de chuvas prejudicava 

o cronograma. Por fim, disse que a união dos poderes contemplaria e ajudaria a 

resolver os problemas da população manauara. O décimo primeiro orador, 

vereador Sassá da Construção Civil, manifestou-se a respeito dos embates da 

população e dos funcionários da empresa Amazonas Energia, em razão das 

tentativas de instalação dos medidores aéreos, pedindo aos seus pares que dessem 

celeridade na tramitação do projeto de lei de autoria do vereador Caio André, que 

limitava o cabeamento nos postes de Manaus, impedindo a instalação dos citados 

aparelhos, para que a questão fosse definitivamente resolvida. Foi aparteado pelo 

vereador Gilmar Nascimento. Retomando a palavra, acolheu o aparte e apelou, 

novamente, aos seus pares para que resolvessem a questão. O Presidente 

parabenizou o discursante pelo tema abordado, citando o projeto de lei de sua 

autoria que evitaria a poluição visual que os medidores aéreos causariam na capital 

amazonense. O décimo segundo orador, vereador Roberto Sabino, pediu ao 

Presidente que interrompesse a sua fala no tempo previsto, ressaltando que todos 

os vereadores precisavam discutir assuntos importantes para a cidade. O orador 

agradeceu pela indicação para assumir a presidência da Comissão de Segurança 

Pública Municipal da Casa, saudando o ex-presidente, vereador Capitão Carpê e 

todos os membros, pedindo que todos se reunissem, no dia seguinte, para a 

deliberação do cronograma de reuniões e agendamento de pautas que seriam 

levadas às secretarias de segurança do Estado e do Município. Foi aparteado pelo 

vereador Bessa. Retomando a palavra, acolheu o aparte, e encerrou o seu 

discurso, externando a sua intenção de colaborar com a Mesa, frisando que se o 

tempo de fala fosse respeitado, todos teriam oportunidade de se pronunciar. Em 

Questão de Ordem, o vereador Rodrigo Guedes afirmou que a questão do tempo 

precisava ser corrigida, de igual modo, a frequência nas sessões, ressaltando que o 

esvaziamento da plenária não deveria ser omitido da população, pois todos os 

parlamentares deveriam ter compromisso com o horário de trabalho. Em Questão 

de Ordem, o vereador Gilmar Nascimento afirmou que o Regimento deveria ser 

cumprido, explicando que a extrapolação do tempo prejudicava a fala de outros 

vereadores. Ao final, informou que apresentaria emenda ao Regimento Interno 

propondo a modificação do horário das sessões para o período da tarde, no sentido 

de facilitar a conexão com a população e a Prefeitura de Manaus. Em Questão de 

Ordem, o vereador Elan Alencar falou que era desnecessária a divulgação de 

presentes e ausentes no plenário, destacando que a implantação do novo sistema 

pela gestão atual resolveria o problema do tempo. Em Questão de Ordem, o 

vereador Raulzinho ressaltou a importância do respeito ao Regimento Interno, 

afirmando que o trabalho do vereador não finalizava, quando do encerramento das 

sessões, pois havia o compromisso com o atendimento à população. Em Questão 

de Ordem, o vereador Marcelo Serafim pontuou a polêmica existente em relação 
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ao tempo dos pronunciamentos e propôs ao Presidente para que convocasse uma 

reunião do colegiado de líderes, a fim de discutir o assunto. Em Questão de Ordem, 

o vereador Bessa discordou do seu antecessor, afirmando que a Mesa não tolheu o 

tempo de nenhum vereador, e que, doravante, cobraria a presença de seus pares 

nas sessões da Casa. O Presidente comunicou a existência de um sistema que 

auxiliaria os vereadores com relação ao tempo de discurso e da necessidade de 

discussões sobre adequações ao Regimento Interno, acatando a sugestão do 

vereador Marcelo Serafim, para o bom andamento dos trabalhos. Em Questão de 

Ordem, o vereador William Alemão disse que não presenciou discussões sobre a 

temática na gestão anterior da Casa e pontuou que todos deveriam ter compromisso 

com as sessões, programando suas agendas externas, como ele fazia, para após o 

término das sessões plenárias. Em Questão de Ordem, o vereador Capitão Carpê 

falou sobre a dificuldade de controle do cronômetro, endossando a fala do vereador 

Rodrigo Guedes, quanto ao compromisso com as sessões; e parabenizou o 

vereador Caio André, pela condução dos trabalhos. Em Questão de Ordem, a 

vereadora Prof.ª Jacqueline declarou que todos tinham obrigação de trabalhar os 

três dias previamente decididos na semana para as sessões da Casa, assim como 

todos os profissionais tinham os seus horários, ressaltando que os ausentes tinham 

que pagar o ônus. Em Questão de Ordem, o vereador Rodrigo Guedes solicitou a 

reconstituição de quórum. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 

encerrou a sessão às treze horas. 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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