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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 28/2/2023 

Reunião Ordinária do dia 27 de fevereiro de 2023 
Presidente: vereador Caio André Pinheiro de Oliveira    

Secretário-Geral: vereador João Carlos dos Santos Mello 

 

No dia vinte e sete 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); e, 

eventualmente, pela vereadora Yomara Jesuína Lins Rodrigues, do Partido 

Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB); secretariada pelo vereador João Carlos 

dos Santos Mello, do Republicanos (REP). PRESENTES, ainda, os vereadores 

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); 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; 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, 

Lissandro Breval Santiago, Manoel Eduardo dos Santos Assis, Alonso Oliveira de 

Souza e Marcel Alexandre da Silva, do Avante; Raiff Matos Silva Vasconcelos, do 

Democracia Cristã (DC); Roberto Sabino Rodrigues, do Podemos; Robson da 

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

Brasileira (PSDB); e Jander de Melo Lobato, do Progressistas (PP). JUSTIFICADA 

a ausência dos vereadores Allan Campelo da Silva, do PSC, e Thaysa Lippy Silva 

de Souza, do PP. Havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, 

o Presidente declarou aberta a reunião e convidou os presentes para acompanhar a 

execução do Hino Nacional Brasileiro. Na sequência, o secretário, vereador João 

Carlos, leu a Ata da sessão ordinária do dia quinze de fevereiro do ano em curso. 

Em Questão de Ordem, o vereador Fransuá solicitou a inversão de Pauta. Em 

Questão de Ordem, o vereador Roberto Sabino pediu licença para se ausentar do 
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plenário, a fim de representar a instituição, como presidente da Comissão de 

Segurança Pública Municipal, na audiência pública que estava sendo realizada pela 

Comissão de Segurança Pública Estadual, no bairro Jorge Teixeira, convidando os 

membros da mencionada comissão a participarem do evento. Em Questão de 

Ordem, o vereador Marcelo Serafim indagou qual a razão para a inversão de 

pauta, posicionando-se contrário ao pedido de inversão. Em Questões de Ordem, 

os vereadores Wallace Oliveira, Prof. Samuel, Sassá da Construção Civil e 

Raulzinho se manifestaram favoráveis à inversão da pauta; e os vereadores 

Éverton Assis e Capitão Carpê, contrários. Em seguida, o Presidente submeteu 

à apreciação dos vereadores, o pedido de inversão de Pauta; tendo sido a mesma 

aprovada, com os votos contrários dos vereadores William Alemão, Capitão 

Carpê, Lissandro Breval, Éverton Assis, Marcelo Serafim e Rodrigo Guedes. 

Após, concedeu a palavra aos vereadores para os pedidos de preferências. Em 

Questões de Ordem, a vereadora Yomara Lins pediu preferência ao Requerimento 

n. 1.215/2023; o vereador William Alemão, à Indicação 049/2023; e o vereador 

Prof. Samuel, ao Requerimento n. 024/2023. O Presidente passou os trabalhos 

para a ORDEM DO DIA. Na PAUTA, foi deliberado, tomou o n. 006/2023 e seguiu 

à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do 

vereador Raiff Matos, que “Altera o artigo 2.º e insere o artigo 2.º- A na Lei n. 519, 

de 25 de abril de 2022”. Pela Ordem, os vereadores Joelson Silva, Yomara Lins, 

Capitão Carpê, Wallace Oliveira, Peixoto, Raulzinho, Eduardo Alfaia, Alonso 

Oliveira, Kennedy Marques, Ivo Neto, Jander Lobato, João Carlos, Elan Alencar 

e Marcel Alexandre solicitaram subscrições à supracitada matéria; tendo sido as 

mesmas acatadas pelo autor. Foi deliberado, tomou o n. 015/2023 e seguiu à 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria da 

vereadora Glória Carratte, que “Institui as ações informativas Mulher sua Saúde, 

seu Direito no âmbito municipal, e dá outras providências”. Foi deliberado, tomou o 

n. 016/2023 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de 

Lei, de autoria do vereador Caio André, que “Dispõe sobre a Campanha Municipal 

de Incentivo à Doação de Cabelos a Pessoas Carentes em Tratamento de Câncer”. 

Pela Ordem, os vereadores Yomara Lins, Wallace Oliveira, Prof.ª Jacqueline, 

Peixoto, Raulzinho, Kennedy Marques, Ivo Neto, Capitão Carpê, João Carlos, 

Marcel Alexandre, Jander Lobato, Prof. Samuel e Joelson Silva solicitaram 

subscrições à supracitada matéria; tendo sido as mesmas acatadas pelo autor. Foi 

deliberado, tomou o n. 017/2023 e seguiu à Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Joelson Silva, que “Institui a 

Semana de Conscientização sobre Climatério/Menopausa e seus efeitos”. Foi 

retirado de pauta, em razão da ausência do autor, o Projeto de Lei, de autoria do 

vereador Diego Afonso, que “Considera de Utilidade Pública a Casa do Oleiro 

Manaus”. Foi deliberado, tomou o n. 026/2023 e seguiu à Comissão de 

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

Oliveira, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da assinatura física das pessoas 

idosas em contratos de operação de crédito firmados por meio eletrônico ou 

telefônico, e dá outras providências”. Pela Ordem, os vereadores Elan Alencar, 
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Raiff Matos, Peixoto, Raulzinho, Prof. Samuel, Éverton Assis, Daniel 

Vasconcelos, Kennedy Marques, Sassá da Construção Civil, Yomara Lins, 

João Carlos, Joelson Silva, Marcel Alexandre, Glória Carratte, Prof.ª Jacqueline 

e Alonso Oliveira solicitaram subscrições à supracitada matéria; tendo sido as 

mesmas acatadas pelo autor. Em Questão de Ordem, o vereador Wallace Oliveira 

solicitou que fosse retirado de pauta o próximo item, referente ao nanismo, tendo em 

vista que o mesmo estava passando por ajustes. O Presidente acatou a solicitação. 

Após, foi retirado de pauta, a pedido do autor, o Projeto de Lei, de autoria do 

vereador Wallace Oliveira, que “Dispõe sobre a acessibilidade escolar para 

pessoas com nanismo no âmbito do município de Manaus, e dá outras 

providências”. Foi deliberado, tomou o n. 031/2023 e seguiu à Comissão de 

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

que “Considera de Utilidade Pública o Instituto Paradesportivo do Amazonas”. Pela 

Ordem, o vereador Capitão Carpê solicitou subscrição à supracitada matéria; tendo 

sido a mesma acatada pelo autor. Foi deliberado, tomou o n. 033/2023 e seguiu à 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do 

vereador Elan Alencar, que “Institui a Campanha Permanente de Inclusão Digital 

Destinada à Pessoa Idosa, e dá outras providências”. Pela Ordem, os vereadores 

Marcel Alexandre, Wallace Oliveira, Raiff Matos, Peixoto e Kennedy Marques 

solicitaram subscrições à supracitada matéria; tendo sido as mesmas acatadas pelo 

autor. Foi deliberado, tomou o n. 034/2023 e seguiu à Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, o Projeto de Lei, de autoria do vereador Daniel Vasconcelos, 

que “Dispõe sobre a criação da Campanha de Prevenção contra a Catarata, no 

município de Manaus, e dá outras providências”. Foi retirado de pauta, em razão da 

ausência do autor, o Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do vereador 

Rosivaldo Cordovil, que “Concede a Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao 

senhor Wellington Lins de Albuquerque, e dá outras providências”. Foi aprovado o 

Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de 

Lei n. 001/2023, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela Mensagem n. 

66/2022, que “Altera a Lei n. 1.229, de 2 de abril de 2008, e dá outras providências”. 

O supracitado projeto seguiu à Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. 

Discutiram o Parecer Favorável da Comissão de Educação ao Projeto de Lei n. 

171/2021, os vereadores Lissandro Breval, Raiff Matos, Prof. Samuel, Raulzinho, 

Dione Carvalho, Kennedy Marques, Marcel Alexandre, João Carlos e Fransuá, 

tendo o segundo, o quarto, o sétimo e o oitavo, ainda, solicitado subscrições à 

matéria, que foram acatadas pelo autor. Pela Ordem, solicitaram, ainda, 

subscrições à matéria, os vereadores Yomara Lins, Peixoto e Kennedy Marques, 

que foram acatadas pelo autor. A seguir, foi aprovado o Parecer Favorável da 

Comissão de Educação ao Projeto de Lei n.171/2021, de autoria do vereador 

Fransuá, subscrito pelo vereador Lissandro Breval, que “Dispõe sobre a 

promoção do Serviço de Estimulação Precoce para crianças com necessidades 

educacionais especiais no Município de Manaus, e dá outras providências”. O 

supracitado projeto seguiu à Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência. O Presidente registrou as presenças, no plenário, do ex-vereador André 
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Luiz e do ex-vereador e secretário de Articulação Política da Prefeitura de Manaus, 

Walfran Torres, dando-lhes boas-vindas. Discutiram o Parecer Favorável da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 297/2021, os 

vereadores Marcel Alexandre, Ivo Neto e Fransuá, tendo o primeiro e o segundo 

solicitado subscrições à matéria, que foram acatadas pelo autor. Pela Ordem, os 

vereadores Antônio Peixoto, Raiff Matos, Yomara Lins e Eduardo Assis 

solicitaram, ainda, subscrições à matéria; tendo sido as mesmas acatadas pelo 

autor. A seguir, foi aprovado o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação ao Projeto de Lei n. 297/2021, de autoria do vereador Fransuá, 

que “Assegura à criança e ao adolescente, cujos responsáveis sejam pessoas com 

deficiência ou com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, a máxima 

prioridade de vaga em unidade da rede pública municipal de ensino mais próxima de 

sua residência, e dá outras providências”. O supracitado projeto seguiu à Comissão 

de Finanças, Economia e Orçamento. Foi aprovado o Parecer Favorável da 

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio, Desenvolvimento, Trabalho e Renda ao 

Projeto de Lei n. 418/2021, de autoria do vereador William Alemão, subscrito 

pelos vereadores Caio André, Capitão Carpê e Raiff Matos, que “Faculta aos 

estabelecimentos comerciais a disponibilização, por meio de QR Code, dos 

dispositivos exigidos por Leis Municipais, e dá outras providencias”. O supracitado 

projeto seguiu à Comissão de Defesa do Consumidor. Foi aprovado o Parecer 

Favorável da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento ao Projeto de Lei n. 

475/2021, de autoria do vereador Peixoto, subscrito pelos vereadores Prof.ª 

Jacqueline e Raiff Matos, que “Institui, no âmbito do município de Manaus, o 

Portal da Transparência Social, e dá outras providências”. O supracitado projeto 

seguiu à Comissão de Serviço e Obras Públicas. Foram retirados de pauta, em 

razão da ausência dos autores, o Projeto de Lei n. 639/2021, de autoria do 

vereador Rosinaldo Bual, que “Dispõe sobre a denominação da praça localizada 

na Avenida Oscar Borel, esquina com a Rua Vinte e Três de Dezembro e Rua São 

José, no bairro Compensa 2, como Praça Padre Albano Ignácio Ternus”; o Projeto 

de Lei n. 002/2022, de autoria da vereadora Thaysa Lippy, que “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de identificação em braile nas portas dos gabinetes e salas de 

repartições públicas e privadas para os deficientes visuais, e dá outras 

providências”; e o Projeto de Lei n. 086/2022, de autoria da vereadora Thaysa 

Lippy, que “Altera a Lei n. 266, de 30 de novembro de 1994, que regula a 

identificação dos logradouros públicos do município de Manaus, no sentido de incluir 

o parecer técnico de impacto social como requisito para alteração do nome de ruas”. 

Foram deferidas as Indicações n. 047 a 050, 052 a 068/2023. Foi deferida, ainda, 

com pedido de destaque, a Indicação n. 049/2023, de autoria do vereador William 

Alemão, que “Indica ao Exm.º Sr. Senhor Prefeito nos termos regimentais que 

elabore lei específica para o Centro Histórico da cidade de Manaus, dessa forma, 

retirando os Postes do Centro Histórico de Manaus”. Foram aprovadas as Moções 

n. 021 a 025 e 027/2023; e aprovados os Requerimentos n. 025, 026 e 027/2023, 

de autoria do vereador Prof. Samuel; tendo sido o segundo subscrito pelos 

vereadores Marcel Alexandre, Joelson Silva e Raulzinho; n. 169/2023, de autoria 
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do vereador Eduardo Assis; e n. 193/2023, de autoria do vereador Raulzinho. 

Foram concedidos os pedidos de vistas, solicitados pelos vereadores Eduardo 

Alfaia, Bessa e Marcelo Serafim ao Requerimento n. 171/2023, de autoria do 

vereador Rodrigo Guedes. Foram concedidos os pedidos de vistas, solicitados 

pelos vereadores Raulzinho, William Alemão e Prof.ª Jacqueline ao 

Requerimento n. 278/2023, de autoria do vereador Rodrigo Guedes. Foram 

concedidos os pedidos de vistas, solicitados pelos vereadores Prof. Samuel, 

Capitão Carpê e Marcelo Serafim ao Requerimento n. 337/2023, de autoria do 

vereador Rodrigo Guedes. Discutiram o Requerimento n. 703/2023, os 

vereadores Prof.ª Jacqueline e Prof. Samuel. A seguir, foi aprovado o 

Requerimento n. 703/2023, de autoria do vereador Prof. Samuel; tendo este sido 

subscrito pelos vereadores Joelson Silva e Marcel Alexandre. Discutiu o 

Requerimento n. 717/2023, o vereador Jaildo Oliveira; tendo este, ainda, solicitado 

subscrição à matéria, que foi acatada pelo autor. A seguir, foram aprovados os 

seguintes Requerimentos: n. 717/2023, de autoria do vereador Capitão Carpê; n.  

756, 758, 762, 771, 774 e 776/2023, de autoria do vereador Fransuá; tendo o 

primeiro sido subscrito pelo vereador Marcel Alexandre; o segundo, pelo vereador 

Raiff Matos; o terceiro, pelos vereadores Joelson Silva, Marcel Alexandre, Jaildo 

Oliveira, Raiff Matos, Gilmar Nascimento, William Alemão, Prof. Samuel, David 

Reis, Eduardo Alfaia e Diego Afonso; e o quinto, pelo vereador William Alemão; 

n. 822, 824, 826, 828 e 1.250/2023, de autoria do vereador Jaildo Oliveira; tendo o 

segundo, sido subscrito pelos vereadores Prof. Samuel e Raulzinho; e o terceiro, 

pela vereadora Yomara Lins; n. 839/2023, de autoria do vereador William Alemão; 

e n. 1.219 e 1.213/2023, de autoria da vereadora Yomara Lins; tendo o primeiro 

sido subscrito pelos vereadores Raiff Matos, Marcel Alexandre e Joelson Silva. 

Exaurida a Pauta, o Presidente passou os trabalhos para o PEQUENO 

EXPEDIENTE, convidando, em seguida, a vereadora Yomara Lins, para assumir a 

presidência dos trabalhos. O primeiro orador, vereador Elan Alencar, parabenizou 

o prefeito de Manaus, David Almeida, pela nomeação de mais seiscentas e setenta 

e quatro pessoas aprovadas no concurso da Secretaria Municipal de Saúde – 

Semsa de dois mil e vinte e um, ocorrida no dia em curso. Registrou, em seguida, a 

final da 50.ª edição do campeonato de peladas do Amazonas, ocorrida no dia vinte e 

seis do corrente mês, ressaltando o bicampeonato da equipe Amigos do Tubinha e o 

vice-campeonato da equipe Unidos da Alvorada Esporte Clube; bem como, as 

equipes femininas participantes, referenciando, ainda, a equipe campeã Amigas da 

Cidade Nova. Prosseguindo, manifestou-se acerca da realização do Carnaboi 2023, 

ocorrido nos dias vinte e cinco e vinte e seis do mês em curso, pontuando a sua 

participação e a do vereador Alonso Oliveira, no último dia do evento; destacando o 

aporte financeiro do Governo do Estado ao evento e a estrutura montada pela 

Prefeitura de Manaus, assim como, a destinação de emendas do deputado estadual 

Abdala Fraxe à cultura do estado do Amazonas. Por fim, alertou sobre a importância 

da vacinação, tendo em vista que dados estatísticos apontaram que boa parte dos 

hospitalizados com covid-19 não cumpriram o ciclo vacinal, ou não tomaram 

nenhuma dose da vacina. O segundo orador, vereador Kennedy Marques, 
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também parabenizou o Prefeito de Manaus, pela nomeação dos aprovados no 

concurso da Semsa, e agradeceu ao deputado federal Silas Câmara, por ter 

atendido um pedido seu à causa animal. O terceiro orador, vereador Dione 

Carvalho, comunicou que ajuizaria ação contra a Amazonas Energia, devido às 

inúmeras denúncias repassadas ao seu gabinete, por Pessoas com Deficiência – 

PcDs, pais de crianças cardiopatas e idosos, que estavam sendo prejudicadas pelos 

cortes antecipados, pois muitos pacientes dependiam de equipamentos hospitalares 

que necessitavam de energia elétrica. O quarto orador, vereador Fransuá, deu 

publicidade aos seus pares sobre o Decreto n.  5.503/2023, referente à 

produtividade dos profissionais técnicos administrativos da Secretaria Municipal de 

Educação – Semed, parabenizando e agradecendo ao prefeito de Manaus, David 

Almeida, pela sensibilidade com a classe. O quinto orador, vereador Marcelo 

Serafim, denunciou o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura - Seminf de 

estar vetando solicitações de serviços feitas pelos parlamentares de oposição ao 

Prefeito, e orientou os gerentes de distritos de obras a agirem da mesma forma. O 

orador convidou, de forma verbal, o citado secretário e o gerente de distrito de obra, 

Jackson, a comparecerem à Casa, a fim de prestarem esclarecimentos a respeito 

das acusações, e caso estes não comparecessem, apresentaria, na semana 

vindoura, a oficialização da propositura, e se esta não fosse aprovada, ajuizaria 

denúncia, utilizando os vídeos que tinha em mãos, ao Ministério Público, para que 

tomasse as devidas providências em relação ao caso. O vereador Caio André 

reassumiu a presidência dos trabalhos. Em Questão de Ordem, o vereador 

Fransuá disse que não tinha conhecimento desse tipo de determinação a nenhum 

grupo de vereadores, pelo contrário, o que estavam precisando era organizar os 

pedidos, para que fossem melhor atendidos. O Presidente solicitou aos seus pares 

para que não fizessem apartes à questão de ordem. Manifestaram-se em 

Questões de Ordem, os vereadores Dione Carvalho, Rodrigo Guedes e Bessa; 

tendo sido as mesmas consideradas improcedentes pela Mesa. O sexto orador, 

vereador João Carlos, convidou os seus pares a prestigiarem, na próxima segunda-

feira, após a sessão plenária, na sala de cinema, da reunião da Frente Parlamentar 

de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e às Drogas, para discutirem as 

políticas públicas e as ações que precisavam ser tomadas juntamente com os 

demais órgãos afins, com o intuito de avançarem nas temáticas, face ao aumento do 

número de casos. O sétimo orador, vereador Lissandro Breval, falou sobre os 

alagamentos na cidade de Manaus, que causaram prejuízos aos munícipes, na 

semana passada, devido às fortes chuvas. O orador conclamou os seus pares para 

que tomassem uma posição em relação ao problema, ressaltando a necessidade da 

criação de políticas públicas voltadas a população afetada, bem como, a atualização 

do mapeamento das áreas de risco e de um planejamento de implementação de 

recuperação do sistema de drenagem na cidade. Concluindo, informou que 

apresentaria uma propositura à Prefeitura de Manaus, indicando soluções de 

políticas habitacionais para impedir e remediar as ocupações na cidade de Manaus. 

O oitavo orador, vereador Gilmar Nascimento, discorreu sobre a violência na 

cidade, destacando o crescimento da criminalidade e de assaltos nos conjuntos 
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habitacionais do Campos Elíseos, Ajuricaba e Castelo Branco, no Parque Dez, 

solicitando a atenção urgente, por parte da Secretaria de Segurança Pública do 

Estado do Amazonas – SSP/AM para os mencionados conjuntos. Falou, ainda, 

sobre a questão da instalação dos medidores aéreos, ressalvando que o Superior 

Tribunal Federal – STF declarou inconstitucional a lei estadual do Amazonas, que 

proibia a instalação dos aparelhos, e a empresa Amazonas Energia voltou a realizar 

o serviço, infringindo o direito do consumidor manauara. Continuando, o orador 

informou que, devido aos desmandos da citada concessionária, elaboraria uma 

propositura, convidando a empresa a comparecer à Casa, para justificar os 

desmandos com a população. Finalizando, defendeu o secretário Renato Júnior das 

acusações do vereador Marcelo Serafim. O nono orador, vereador Sassá da 

Construção Civil, pediu desculpas aos seus pares, caso houvesse se excedido em 

algum momento, e solicitou ao presidente que disponibilizasse um ponto de 

vacinação na Câmara Municipal de Manaus. O orador parabenizou o titular da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura – Seminf, Renato Júnior, pelo trabalho 

realizado à frente da pasta, bem como, o prefeito de Manaus, David Almeida. Por 

fim, criticou a concessionária Amazonas Energia, pelas cobranças indevidas à 

população, manifestando-se, ainda, favorável à propositura do seu antecessor, de 

convite à citada concessionária, e ao projeto de lei, de autoria do vereador Caio 

André, que proibia a instalação dos medidores aéreos em Manaus, pedindo 

celeridade ao mesmo. O Presidente informou que averiguaria em qual comissão se 

encontrava o citado projeto, para que fosse dada a celeridade devida ao mesmo. O 

décimo orador, vereador Rodrigo Guedes, contestou a afirmação de que todos os 

vereadores eram tratados igualitariamente pela Prefeitura de Manaus, tendo em 

vista que centenas de proposituras de sua autoria não haviam sido atendidas. 

Denunciou, ainda, a falta de execução das emendas parlamentares, de sua autoria, 

que haviam sido encaminhadas ao Executivo Municipal, em dois mil e vinte e um, 

bem como, as do ex-vereador Amom Mandel, ressaltando que a Prefeitura estaria 

praticando improbidade administrativa ao não executar as emendas, haja vista, que 

as mesmas eram garantidas por lei, e caso isso não ocorresse, acionaria a justiça. 

Informou também que havia elaborado uma propositura, solicitando a presença na 

Casa, do titular da Seminf, para explicar o porquê do não atendimento às suas 

proposituras. Por fim, divulgou um vídeo publicado pelo deputado estadual Péricles, 

sobre um buraco que já existia há um mês, na rua Itanauá, no bairro Nossa Senhora 

das Graças, sendo que a secretaria competente havia realizado o serviço, mas 

utilizou material de péssima qualidade, porque após alguns dias se formaram outros 

buracos no mesmo local. O décimo primeiro orador, vereador Eduardo Assis, 

parabenizou os quatrocentos e setenta e quatro times de futebol que participaram do 

Peladão 2023, reconhecendo que o evento era o maior campeonato de peladas do 

Brasil; haja vista que o segundo teve apenas cento e vinte e quatro times inscritos. 

Destacou, ainda, a consagração dos campeões: Recanto da Criança, na modalidade 

infantil; Amigas da Cidade Nova, feminino; e do Amigos do Tubinha, masculino; 

parabenizando, ainda, todos os times que participaram da final do campeonato, no 

dia anterior, e a torcida que se fez presente na Arena da Amazônia. Prosseguindo, 
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esclareceu que não se sentiu desprestigiado pelo teor do vídeo divulgado pelo 

secretário Renato Júnior, salientando que há mais de trinta anos as vias de Manaus 

não recebiam recapeamento e, por fim, enalteceu o trabalho desenvolvido não só 

pelo citado secretário, mas de todos da gestão do prefeito David Almeida. O décimo 

segundo orador, vereador Raulzinho, defendeu o secretário Renato Júnior, 

salientando que o referido passou todo o feriado de carnaval trabalhando, 

juntamente com sua equipe, e destacando que a obra se deu durante o exercício da 

prefeita Yomara Lins, a primeira da capital amazonense. O orador salientou que era 

do conhecimento do vereador Marcelo Serafim que as solicitações de serviços 

deveriam ser encaminhadas à secretaria municipal de Articulação Política, que fazia 

o estreitamento das instituições, lembrando os seus pares sobre a importância de 

destinarem emendas parlamentares para a infraestrutura. O décimo terceiro 

orador, vereador Marcel Alexandre, falou sobre o fenômeno climático que estava 

acontecendo no Brasil, destacando os estados em que ocorreram deslizamentos e 

alagações, em razão da intensidade das chuvas. Manifestou-se, ainda, acerca da 

celeridade com que a Prefeitura de Manaus estava respondendo aos prejuízos 

causados, frisando que na ocasião do afundamento na Djalma Batista, a Seminf 

estava com nove frentes de emergência. Encerrando, informou que havia um estudo 

de casos na Prefeitura, para serem resolvidos, de acordo com o cronograma de 

serviços; e parabenizou o prefeito David Almeida, o secretário Renato Júnior e toda 

a equipe da Seminf, pelo trabalho que vinha sendo realizado. O décimo quarto 

orador, vereador William Alemão, manifestou estranheza pela fala do secretário 

Renato Júnior, que condicionou o atendimento da Seminf somente aos vereadores 

que destinassem emendas parlamentares. Prosseguindo, questionou as premiações 

do evento United Earth Amazônia, que não eram destinadas a representantes locais 

e pediu ao prefeito que elencasse as ações realizadas durante os dois anos de 

gestão, citando a ocasião em que os parlamentares da Casa visitaram o aterro 

sanitário, no ano de dois mil e vinte e um, e foram informados que o mesmo 

chegaria à saturação em cinco anos, e a Prefeitura não havia se posicionado para 

resolver a questão. Finalizando, perguntou qual foi a importância que o Executivo 

Municipal deu para o meio ambiente, tendo em vista que os recursos destinados à 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – Semmas comparados à 

pasta de Comunicação eram irrelevantes. Concluindo a sua fala, pediu que a 

Prefeitura enviasse à Casa projetos que fizessem de Manaus a “capital verde” que 

deveria ser. O décimo quinto orador, vereador Capitão Carpê, falou sobre a 

segurança pública municipal, ressaltando que a Constituição Federal garantia que a 

mesma era responsabilidade de todos, inclusive da Casa, motivo pelo qual, havia 

sugerido a criação da Comissão de Segurança Pública, para tratar legitimamente 

sobre a pauta. Continuando, destacou o aumento dos casos de violência em 

Manaus, em decorrência, principalmente pela guerra de duas fações criminosas que 

disputavam o tráfico de drogas, salientando a importância da atuação das forças de 

segurança nas fronteiras do estado do Amazonas; de igual modo, do fortalecimento 

da Guarda Municipal, por meio da realização do concurso público, anunciado pelo 

prefeito David Almeida, citando, ainda, o estudo realizado por uma Organização Não 
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Governamental – ONG mexicana que colocou Manaus, como a vigésima primeira 

cidade mais violenta do mundo. Encerrando, enalteceu o êxito da ação dos policias 

militares da zona Leste da cidade, que culminou com a prisão dos criminosos, 

divulgando vídeo sobre o assalto com refém; e pediu aos seus pares que 

aprovassem a sua Moção de Aplausos n. 028/2023 aos policias que participarem da 

ocorrência, citando-os nominalmente. O Presidente convidou a vereadora Yomara 

Lins para assumir a presidência dos trabalhos. O décimo sexto orador, vereador 

Wallace Oliveira, parabenizou o subsecretário municipal da Mulher, Assistência 

Social e Cidadania - Semasc, Eduardo Lucas, pelo lançamento oficial, ocorrido no 

dia quinze do corrente mês, da campanha de Combate à Exploração do Trabalho 

Infantil nas ruas de Manaus, para reduzir os casos de mendicância de crianças nos 

semáforos da cidade de Manaus. Ao final, o parlamentar lembrou que tramitava na 

Casa, desde dois mil e dezenove um projeto de lei, de sua autoria, que tratava da 

proibição da atividade, comprovando que o parlamento municipal sempre se 

preocupou com o assunto. Constatando o término do horário regimental, a 

Presidente prorrogou a sessão até à finalização dos trabalhos. O décimo sétimo 

orador, vereador Caio André, divulgou, por meio de um vídeo, situações de risco 

decorrentes do tráfego na rua Tito Bitencourt, no bairro São Francisco, informando 

que havia enviado requerimento à Prefeitura de Manaus, solicitando ao Instituto 

Municipal de Mobilidade Urbana - Immu a proibição, de forma célere, do tráfego de 

veículos pesados na mesma, no sentido de evitar acidentes no local. Concluindo, 

informou que no dia seguinte trataria sobre a questão da CPI da Água, que seria 

implementada na Casa. Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou 

a sessão às doze horas e nove minutos. E, para que conste, eu, 

............................................... (Ana Maria Rocha Veiga), lavrei a presente Ata que, 

depois de lida e aprovada, foi assinada nos termos do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Manaus. 

 

  

 
 

Caio André Pinheiro de Oliveira 
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Yomara Jesuína Lins Rodrigues  
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João Carlos dos Santos Melo 
Secretário-Geral 
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PODER LEGISLATIVO

ASSINATURAS DIGITAIS
ANA MARIA DOS SANTOS ROCHA - TÉCNICO(A) EM TAQUIGRAFIA - 634.586.752-72 EM 22/03/2023 14:50:50
CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - PRESIDENTE - 641.056.792-87 EM 22/03/2023 15:31:32
LISSANDRO BREVAL SANTIAGO - VEREADOR(A) - 510.050.422-68 EM 23/03/2023 08:58:56
IVO SANTOS DA SILVA NETO - VEREADOR(A) - 516.531.682-34 EM 23/03/2023 09:06:32
FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE - VEREADOR(A) - 715.424.852-15 EM 23/03/2023 09:39:06
JOAO CARLOS DOS SANTOS MELLO - VEREADOR(A) - 074.890.987-77 EM 23/03/2023 09:59:01
EVERTON ASSIS DOS SANTOS - VEREADOR(A) - 445.757.002-82 EM 23/03/2023 10:07:56
CARMEM GLORIA ALMEIDA CARRATTE - VEREADOR(A) - 115.263.602-25 EM 23/03/2023 11:13:40
YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES - VEREADOR(A) - 320.732.672-20 EM 23/03/2023 11:40:27
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