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DIRETORIA LEGISLATIVA 

SERVIÇO DE ATAS 
LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 1/3/2023 

Reunião Ordinária do dia 28 de fevereiro de 2023 

Presidente: vereador Caio André Pinheiro de Oliveira    

Secretário-Geral: vereador João Carlos dos Santos Mello 

 

No dia vinte e oito 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, pelo vereador Lissandro Breval Santiago, do Avante; 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); 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, 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); 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 Alonso Oliveira de Souza, 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); Thaysa Lippy Silva de Souza e Jander de Melo 

Lobato, do Progressistas (PP); e Yomara Jesuína Lins Rodrigues, do Partido 

Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). JUSTIFICADA a ausência dos vereadores  

Elissandro Amorim Bessa, do SD; Éverton Assis dos Santos, do UB; e Marcel 

Alexandre da Silva, do Avante. 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 

sete de fevereiro do ano em curso. Em seguida, o Presidente passou os trabalhos 

para o GRANDE EXPEDIENTE, anunciando a ordem dos blocos e os vereadores 

inscritos. Em Questão de Ordem, o vereador Joelson Silva pediu ao Presidente 
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para que repetisse a formação dos blocos, no sentido de facilitar a memorização dos 

vereadores. O Presidente fez a leitura da composição dos blocos. O vereador Caio 

André assumiu a presidência da Mesa e anunciou os nomes dos inscritos. O 

primeiro orador, vereador Kennedy Marques, destacou a importância do evento 

“United Earth Amazônia”, o Prêmio Nobel Verde, realizado na capital, no dia anterior, 

ressaltando que o Amazonas era o símbolo da preservação ambiental para o mundo 

e, por meio do citado evento receberia investimentos internacionais. Prosseguindo, 

discorreu sobre a esporotricose, frisando que o fungo sporothrix havia chegado ao 

Estado, em dois mil e vinte e dois, e havia duzentos e trinta casos registrados; e 

defendeu o seu projeto de lei, que dispunha sobre ações de vigilância e controle de 

zoonoses no município de Manaus, pedindo o apoio de seus pares, para que a 

propositura tramitasse com mais rapidez na Casa. Concluindo, informou que havia 

conversado com o Prefeito e com os secretários sobre a criação de um Fórum, a fim 

de que medidas contundentes e emergenciais fossem tomadas, envolvendo toda a 

sociedade. O segundo orador, vereador Sassá da Construção Civil, mediante a 

decisão do STF de considerar inconstitucional a lei estadual que proibia a instalação 

de medidores aéreos da Amazonas Energia pediu à Diretoria Legislativa urgência na 

tramitação do projeto de lei, de autoria do vereador Caio André, que proibia a 

instalação de sistemas de medição de energia elétrica nos postes, a fim de evitar 

poluição visual na cidade e acabar, definitivamente, com os desmandos da 

supracitada empresa. Foi aparteado pelos vereadores Dione Carvalho, Kennedy 

Marques e Daniel Vasconcelos. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e, 

concluindo, disse que, por meio do Plano Diretor Urbano e Ambiental do Município 

de Manaus a questão poderia ser resolvida. O Presidente destacou a importância 

do assunto abordado pelo discursante. O terceiro orador, vereador Raulzinho, 

parabenizou a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – 

Semasc, pelo brilhante trabalho que vinha realizando nas ruas, juntamente com os 

Conselhos Tutelares, para coibir a ação de pais irresponsáveis que utilizavam seus 

filhos para obter rendimentos, sendo que a maioria recebia auxílio dos governos 

federal e estadual, justamente para que as crianças fossem preservadas e 

estudassem, de forma que não mereciam continuar recebendo, motivo pelo qual, 

encaminhou à bancada federal e aos deputados estaduais um projeto de lei, de sua 

autoria, contendo punições aos pais que agissem daquela forma, incluindo a perda 

do benefício, após três notificações de advertência. Foi aparteado pelo vereador 

Kennedy Marques. Retomando a palavra, acolheu o aparte, e, finalizando, 

divulgou o contato do disk denúncia (181) de violência contra as crianças e 

adolescentes, contra o idoso, contra a mulher, contra Pessoas com Deficiência – 

PcDs, tráfico de drogas, maus-tratos a animais, crime ambiental e comércio ilegal e 

tráfico de armas e munições, pedindo às pessoas que evitassem dar esmolas às 

crianças, para não incentivar a permanência delas nas ruas, e denunciassem os 

casos às autoridades competentes. O quarto orador, vereador Roberto Sabino, 

enquanto presidente, citou os nomes dos membros que compunham a Comissão de 

Segurança Pública Municipal da Casa, e elogiou a gestão do secretário municipal de 

Segurança Pública e Defesa Social, Sérgio Fontes, afirmando, em seguida, que a 
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citada comissão acompanharia as ações que estavam sendo implementadas e 

sugeriria outras para coibir a violência que grassava na cidade de Manaus. Por 

último, informou que foi convidado para participar de uma audiência pública da 

Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas 

– Aleam, convidando os membros da comissão que presidia a participarem da 

mesma, que seria realizada, às catorze horas do dia em curso, na citada instituição. 

O quinto orador, vereador Mitoso, parabenizou a Superintendência da Zona 

Franca de Manaus, pela passagem, no dia em curso, dos cinquentas e seis anos de 

existência, discorrendo sobre a importância da autarquia para o povo manauara, 

amazonense e brasileiro. O orador ressaltou, em seguida, que a Casa sempre 

esteve atenta aos movimentos contrários ao modelo e não seria diferente no atual 

governo federal, contestando o silêncio em torno da reforma tributária e a falta de 

compromisso na indicação definitiva do superintendente da Suframa. Foi aparteado 

pelos vereadores Peixoto, Diego Afonso, Kennedy Marques, Lissandro Breval, 

Capitão Carpê, Elan Alencar e Daniel Vasconcelos. Retomando a palavra, 

acolheu os apartes, propôs moção coletiva de parabenização da Casa pelos 

cinquenta e seis anos de existência da Suframa; sugeriu que fosse formada uma 

comissão de vereadores para interagir com os deputados federais e senadores da 

bancada do Estado, a fim de buscarem um nome de representatividade para a 

titularidade da autarquia; e convocou os parlamentares de todos os poderes 

constituídos, para se irmanarem e lutarem em defesa da Zona Franca de Manaus – 

ZFM. O Presidente parabenizou o discurso do vereador Mitoso. O sexto orador, 

vereador Lissandro Breval, manifestou-se acerca do assunto abordado pelo seu 

antecessor, propondo que os órgãos afins à discussão da ZFM participassem 

ativamente do que estava acontecendo em Brasília. O orador declarou que 

protocolaria a sugestão, a fim de que o país tomasse conhecimento da importância 

do modelo econômico para o desenvolvimento da Amazônia e para todo o país. Foi 

aparteado pelos vereadores Sassá da Construção Civil, Raulzinho, William 

Alemão e Prof. Samuel. Retomando a palavra, acolheu os apartes; falou sobre a 

indefinição do governo federal para a nomeação do titular da Suframa; e concluindo, 

parabenizou a autarquia pelos cinquenta e seis anos de existência, reafirmando a 

necessidade da discussão técnica na Casa. O vereador Lissandro Breval assumiu 

a direção dos trabalhos. O sétimo orador, vereador Dione Carvalho, divulgou vídeo 

contendo denúncias de usuários que foram lesados pela Amazonas Energia, 

enfatizando que a empresa vinha realizando cortes indiscriminados e aumentando o 

valor do consumo das famílias, inclusive as que estavam em vulnerabilidade social. 

O orador ressaltou, ainda, que pessoas com deficiência – PcDs, crianças 

cardiopatas e idosos estavam sendo prejudicados pelos cortes antecipados e alertou 

sobre o perigo que poderiam causar às pessoas que dependiam de equipamentos 

hospitalares ligados à energia elétrica. Pontuou também a falta de empatia dos 

funcionários da concessionária para com a população em geral, divulgando um 

vídeo contendo declarações de intimidação dos mesmos, motivo pelo qual enviaria 

requerimento à empresa, para que prestasse esclarecimentos sobre a questão. Foi 

aparteado pelo vereador Diego Afonso. Retomando a palavra, acolheu o aparte, 
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e, finalizando, pediu à bancada federal do Estado que zelasse pela cidade, 

combatendo os desmandos da citada empresa, que estava massacrando os 

amazonenses. O vereador Caio André reassumiu a presidência da Mesa. O oitavo 

orador, vereador Diego Afonso, repudiou a fala do secretário municipal de 

Infraestrutura, Renato Júnior, afirmando que o mesmo deveria respeitar todos os 

vereadores, que eram legítimos representantes da população de Manaus, e 

irmanando-se ao vereador Marcelo Serafim. Prosseguindo, parabenizou a atual 

gestão da presidência da Casa; e defendeu a importância do Projeto de Resolução, 

de sua autoria, que previa a criação da Câmara Itinerante Municipal – CIM, cujo 

objetivo era manter uma interação entre o Poder Legislativo e a população, 

possibilitando aos cidadãos o acompanhamento das atividades parlamentares em 

sessões ordinárias realizadas fora do plenário da Casa. Por fim, o orador destacou 

um modelo de projeto semelhante, implantado em seu primeiro mandato, o 

“Gabinete Móvel”, assegurando que a CIM seria um sucesso para a gestão do 

Presidente Caio André. O nono orador, vereador Gilmar Nascimento, falou sobre a 

realização do Prêmio Nobel Verde, que colocou Manaus novamente na vitrine 

internacional da preservação ambiental, como a primeira cidade a receber o citado 

prêmio, parabenizando o prefeito David Almeida, pela homenagem que havia 

recebido. Continuando, discorreu sobre o aumento dos combustíveis, previsto para o 

dia seguinte, salientando que a população deveria se preparar para lidar com a alta 

de preços em todos os setores. Foi aparteado pelos vereadores William Alemão e 

Elan Alencar. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e, finalizando, afirmou 

que o prêmio era motivo de orgulho para a cidade de Manaus, parabenizando a 

gestão do Prefeito de Manaus. Em Questão de Ordem, o vereador Diego Afonso 

pediu à Presidência que informasse quais eram os cinco vice-líderes citados pelo 

discursante. O Presidente comunicou que a Mesa informaria em seguida. O décimo 

orador, vereador William Alemão, manifestou o seu apoio aos projetos e ações do 

Executivo Municipal relativos à preservação do meio ambiente da cidade de 

Manaus. Continuando, parabenizou todos os profissionais que fizeram do carnaval 

da capital amazonense, o melhor dos últimos anos; e reportando-se à fala do 

secretário Renato Júnior, afirmou que o compromisso com a cidade, não era 

demonstrado apenas com ações relativas à infraestrutura, mas também pela cadeia 

produtiva oriunda das manifestações culturais. Foi aparteado pelos vereadores 

Lissandro Breval, Raulzinho, Diego Afonso, Elan Alencar e Gilmar Nascimento. 

Retomando a palavra, acolheu os apartes, e afirmou que a cultura, como bem 

imaterial, precisava ser sempre incentivada. O Presidente, em atendimento ao 

pedido do vereador Diego Afonso, líder do partido União, informou que, conforme o 

Ofício n. 058//2023 do Executivo Municipal, o líder e os vice-líderes eram, 

respectivamente, os vereadores Fransuá, Raulzinho, Mitoso, Eduardo Alfaia e 

Gilmar Nascimento. O décimo primeiro orador, vereador Capitão Carpê, 

denunciou a falta do cumprimento de promessas feitas pela Prefeitura de Manaus, 

reverberando a denúncia de um casal de idosos, residentes no bairro Nova Cidade, 

de que há mais de quatro anos existia uma erosão que estava invadindo a 

residência dos mesmos, colocando em risco a vida de todos os moradores da área. 
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O orador informou que esteve no local, no mês de fevereiro ano anterior, juntamente 

com o subsecretário da Seminf, Efraim Costa, que garantiu a realização dos serviços 

nos meses seguintes, para resolver o problema; e divulgou um vídeo contendo o 

depoimento indignado dos citados moradores, que saíram de casa e foram morar de 

aluguel, e após um ano, nada foi resolvido, pois sequer a Prefeitura havia retornado 

ao local; ressaltando que o trabalho dos parlamentares estava sendo realizado e 

faltava o Executivo Municipal resolver os problemas apontados, questionando, 

ainda, se seria necessário acontecer uma tragédia no local, para que a Prefeitura se 

dignasse a resolver o problema. Foi aparteado pelos vereadores Raulzinho, 

Kennedy Marques, William Alemão e Elan Alencar. Retomando a palavra, 

acolheu os apartes e finalizou o seu discurso. Constatando o término do horário 

regimental, o Presidente prorrogou a sessão até à finalização dos trabalhos. O 

décimo segundo orador, vereador Rodrigo Guedes, registrou a presença, no 

plenário, do servidor do governo do estado do Acre, Rene Fontes, para conhecer o 

parlamento municipal, dando-lhe boas-vindas. Prosseguindo, disse que protocolizou, 

como coautor, no dia quinze do mês corrente, o pedido de criação da Comissão 

Parlamentar de Inquérito – CPI da Água de Manaus, informando que mediante o 

parecer favorável da Procuradoria da Casa, o Presidente anunciou a instauração da 

mesma, nos próximos dias. O orador fez, ainda, questionamentos à Prefeitura de 

Manaus sobre a existência de alguma tentativa para redução da tarifa de esgoto ou 

de repactuação de contrato, lembrando que a CPI não teria o poder de reduzir o 

valor da tarifa de esgoto, tampouco do consumo da água, pois o mesmo estava nas 

mãos do prefeito David Almeida, e se não o fez ou não tentou, significava que 

estava sendo conivente com a cobrança exorbitante. Continuando, falou sobre as 

constantes interrupções de fornecimento de água na cidade, indagando se a 

empresa foi multada e se pagou, e se não pagou, se havia sido executada, porque 

se não aconteceu, a Prefeitura de Manaus era responsável; de igual modo, se nas 

situações de rompimento de adutoras houve punição e se o Plano Anual de 

Exploração dos Serviços – PES estava sendo cumprido pela concessionária, assim 

como, o Plano Quinquenal, e posterior fiscalização, esclarecendo que os 

questionamentos eram fundamentos para um dos caminhos que seriam percorridos 

pela CPI. Foi aparteado pelos vereadores Raulzinho, Capitão Carpê e William 

Alemão. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e, encerrando o seu 

pronunciamento, frisou que o último aparteante evidenciou um dos principais 

problemas ocasionados pela empresa, que eram os buracos feitos após o 

recapeamento realizado pela Prefeitura de Manaus, sem que a mesma tomasse 

providências a respeito. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou 

a sessão às doze horas e trinta e oito 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. 

 

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 6396D95B000F10BD . CONSULTE EM https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador

2023.10000.10304.9.016416 (página 5)



 

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850 – São Raimundo  

Manaus – AM / CEP: 69027-020 
Tel.: 3303-xxxx 

www.cmm.am.gov.br 

 

  

 

 
Caio André Pinheiro de Oliveira 

Presidente 

 

 

Yomara Jesuína Lins Rodrigues  
Primeira Vice-Presidente 

 

João Carlos dos Santos Melo 
Secretário-Geral 

 
 

 
Éverton Assis dos Santos 

Segundo Vice-Presidente 

 

 
Carmem Glória Almeida Carratte 

Primeira Secretária 

 
Lissandro Breval Santiago 
Terceiro Vice-Presidente 

 

 
Jaildo de Oliveira Silva 

Segundo Secretário 

 
Rosivaldo Oliveira Cordovil  

Corregedor Geral 

 

 
Ivo Santos da Silva Neto  

Terceiro Secretário 

 
Francisco Carpegiane Veras de Andrade 

Ouvidor-Geral 

 

 
Ana Maria Rocha Veiga 

Chefe do Serviço de Atas 

 

 

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 6396D95B000F10BD . CONSULTE EM https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador

2023.10000.10304.9.016416 (página 6)



PODER LEGISLATIVO

ASSINATURAS DIGITAIS
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