
 

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850 – São Raimundo  
Manaus – AM / CEP: 69027-020 

Tel.: 3303-xxxx 
www.cmm.am.gov.br 

 

DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 7/112022 

Reunião Ordinária do dia 1.º de novembro de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia primeiro de novembro 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 David Valente Reis, do Avante; secretariada pelo vereador Elissandro 

Amorim Bessa, do Solidariedade (SD). PRESENTES, ainda, os vereadores Allan 

Campelo da Silva, Caio André Pinheiro de Oliveira 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); 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, Lissandro Breval Santiago, Manoel 

Eduardo dos Santos Assis 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 Carmem Glória Almeida Carratte, do PL; e Wanderley 

Caldeira Monteiro, do Avante. Havendo quórum regimental e invocando a 

proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a reunião e, na sequência, o 

secretário, vereador Bessa, leu a Ata da sessão ordinária do dia trinta e um de 

outubro 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 Daniel Vasconcelos, parabenizou o governador 

Wilson Lima e o então eleito Presidente Luís Inácio Lula da Silva, eleitos pela 

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : F74EED4E000E4FFA . CONSULTE EM https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador

2022.10000.10304.9.049859 (página 1)



 

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850 – São Raimundo  
Manaus – AM / CEP: 69027-020 

Tel.: 3303-xxxx 
www.cmm.am.gov.br 

 

vontade do voto; assim como, a todos os brasileiros, por exercerem o direito de 

escolher os seus representantes. O orador destacou a importância da democracia, 

lembrando que os cidadãos manauaras haviam dado a todos os vereadores a 

oportunidade de representá-los na Câmara Municipal de Manaus – CMM e era dever 

dos parlamentares honrarem cada voto e se emprenharem em construir uma cidade 

cada vez melhor. Desejou, ainda, sucesso ao governador Wilson Lima, no segundo 

mandato, salientando que, enquanto muitos o abandonaram, ele o havia apoiado. 

Desejou que a vontade do povo fosse respeitada e que Deus iluminasse os 

governantes eleitos, para que tivessem sabedoria e pudessem trabalhar de forma 

eficaz e digna para o povo. Continuando, falou da importância do seu Projeto de Lei 

n. 451/2021, que acabara de se tornar Lei municipal n. 2.965, que previa a 

implantação das atividades de pintura nas paredes e muros internos das escolas, 

com o propósito de fomentar a socialização entre crianças e adolescentes e a 

interação entre professores e alunos, reforçando o compromisso com o 

desenvolvimento da educação e da cultura da rede municipal, agradecendo os 

vereadores que votaram a favor do projeto em questão. O segundo orador, 

vereador Mitoso, falou sobre o início do “Novembro Azul”, mês de sensibilização e 

conscientização acerca dos cuidados da saúde masculina, citando a Lei n. 

1.940/2014, oriunda de projeto de lei de sua autoria, que instituiu no calendário 

oficial de Manaus o mês de reflexão sobre a importância da prevenção ao câncer de 

próstata, com o objetivo de promover na municipalidade palestras, seminários, 

campanhas, mobilizações e outras atividades que permitissem estimular a 

sensibilização da população masculina acerca da importância das medidas 

preventivas, disponibilizando conhecimentos essenciais ao autocuidado. O orador   

destacou que, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o estado do Amazonas tinha 

o maior percentual de casos de câncer de próstata no Brasil, correspondendo a vinte 

por cento dos pacientes com diagnóstico confirmado. Finalizando, fez a leitura de 

um trecho do livro “O Príncipe”, de Nicolau Maquiavel. O terceiro orador, vereador 

Kennedy Marques, defendeu a relevância do Projeto de Lei n. 301/2021, de sua 

autoria, para a criação do Disque Proteção Animal, pedindo o apoio de seus pares, 

para aprovação do mesmo, destacando que o projeto era de extrema importância 

para denunciar os diversos crimes de maus-tratos que os animais sofriam todos os 

dias na cidade. Em seguida, o orador parabenizou o prefeito David Almeida, pelo 

projeto “Natal das Águas – Luz da Esperança”, no complexo turístico Ponta Negra, 

que estava encantando a população manauara.  Foi aparteado pelo vereador 

William Alemão. Retomando a palavra, acolheu o aparte, e, finalizando, solicitou à 

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento que analisasse o projeto com 

carinho. O quarto orador, vereador Sassá da Construção Civil, discorreu sobre a 

recondução à presidência do candidato Lula, pelo povo brasileiro, pedindo a todos 

que respeitassem o resultado das urnas; e parabenizou o governador Wilson Lima, 

pela vitória nas urnas. O orador falou do respeito que tinha pela democracia em toda 

a sua vida pública; informou que o Sindicato dos Caminhoneiros não estava 

apoiando a greve que estava acontecendo nas vias, salientando que todos os 

cidadãos tinham direito de fazer greve, porém deveriam respeitar o direito de ir e vir 
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das pessoas; e lamentou que o Presidente Bolsonaro não tivesse se pronunciado 

sobre o resultado da votação, após a apuração das urnas, conclamou a todos para 

se unirem em torno da melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Foi 

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

aparte, e, ressaltou que as forças de segurança deveriam liberar as vias bloqueadas, 

debelando as manifestações, a exemplo das que aconteciam lideradas pelo 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST. Por fim, agradeceu aos 

eleitores que votaram no Presidente Lula. O quinto orador, vereador Raulzinho, 

falou sobre a postura de candidatos que prometiam o que não poderiam cumprir, 

confundindo os eleitores no pleito eleitoral, explicando que no caso dos vereadores, 

havia ações que por não serem da alçada municipal não poderiam ser realizadas. 

Foi aparteado pelo vereador Kennedy Marques. Retomando a palavra, acolheu o 

aparte, disse que teve relatos de comunitários sobre doações irregulares de 

candidatos na última eleição; e, concluindo, falou da lei, de sua autoria, que instituiu 

no calendário oficial da cidade de Manaus, o mês de março, de conscientização e 

combate às fake news, o “Março Branco”, falando da importância de combater a 

prática todos os dias. Foi aparteado, em seguida, pelo vereador Fransuá. 

Retomando a palavra, acolheu o aparte, e encerrando, enalteceu a verdade; disse 

que nunca havia votado em proposituras que prejudicassem o povo, e continuaria a 

trabalhar para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos manauaras. A sexta 

oradora, vereadora Prof.ª Jacqueline, parabenizou o governador Wilson Lima, pela 

reeleição no último pleito; falou das dificuldades que o mesmo enfrentou nos quatro 

anos de gestão; assim como, dos desafios enfrentados na campanha eleitoral, 

manifestando a sua felicidade pela vitória. A oradora pediu ao chefe do Executivo 

Estadual que desse continuidade às políticas públicas que foram implementadas na 

primeira gestão, tais como, o “Prato Cheio”; e solicitou a ampliação de maternidades 

com Unidades de Tratamento Intensivo – UTIs, principalmente no interior do 

Amazonas; mais escolas de tempo integral; ampliação das escolas técnicas e 

profissionalizantes. Finalizando, também parabenizou o vice-governador Tadeu de 

Souza. O Presidente parabenizou a vereadora pelo discurso proferido. O sétimo 

orador, vereador Gilmar Nascimento, parabenizou o governador Wilson Lima, pela 

recondução ao Executivo Estadual, por meio da manifestação popular nas urnas; e o 

Tribunal Superior Eleitoral – TSE, pela forma como conduziu o pleito. O orador 

lamentou o resultado do pleito no cenário nacional e afirmou que aqueles que 

votaram no atual presidente não iriam perder a esperança de que conseguiriam 

consolidar os seus valores. Prosseguindo, enfatizou a importância da campanha 

“Novembro Azul”, como forma de prevenção do câncer de próstata, frisando que era 

o segundo mais comum entre homens, atrás apenas do de pele não-melanoma. O 

orador lembrou que a Lei 1.748, oriunda de projeto de lei de sua autoria, em dois mil 

e treze, conhecida como lei “Saúde do Homem”, assegurava a realização do exame 

PSA a todos, a partir dos quarenta anos, nas Unidades Básicas de Saúde – UBSs; 

destacou o resultado da campanha “Outubro Rosa”; e, finalizando, cumprimentou o 

doutor Gerson Mourão, presidente da Fundação Centro de Controle de Oncologia do 

Estado do Amazonas – FCecon, pela luta incansável no trabalho de prevenção, 

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : F74EED4E000E4FFA . CONSULTE EM https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador

2022.10000.10304.9.049859 (página 3)



 

Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850 – São Raimundo  
Manaus – AM / CEP: 69027-020 

Tel.: 3303-xxxx 
www.cmm.am.gov.br 

 

combate e tratamento do câncer de mama. O oitavo orador, vereador Prof. 

Samuel, informou que as inscrições no programa Bolsa Universidade iriam até o dia 

quatro de novembro do corrente ano, e estavam sendo oferecidas trinta mil bolsas 

ofertadas. O orador parabenizou o governador Wilson Lima, pela vitória; e propôs 

uma reflexão em torno das gestões estadual e federal, face às dificuldades 

provenientes dos dois anos de pandemia, lamentando que o Presidente Bolsonaro 

não tivesse obtido êxito, contudo todos precisavam respeitar o resultado das urnas, 

porque o país era democrático. Foi aparteado pelos vereadores Raiff Matos, Sassá 

da Construção Civil. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e finalizando o 

seu discurso, falou dos seus princípios e externou o seu desejo de que o próximo 

presidente trabalhasse pelo bem de todos os brasileiros, indistintamente. O nono 

orador, vereador Bessa, parabenizou os vencedores no último pleito, desejando 

que os perdedores tivessem sabedoria para aceitar a derrota, destacando a grande 

vitória que o Presidente Lula obteve na região Nordeste. O orador destacou a vitória 

do governador Wilson Lima, que conseguiu levar a sua mensagem ao povo do 

Amazonas; e afirmou acreditar que o Presidente Lula daria uma resposta positiva 

para as pessoas que nele confiaram. Foi aparteado pelos vereadores William 

Alemão e Caio André. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e concluindo, 

sugeriu que tanto o secretariado estadual quanto o ministério fossem revitalizados. 

O décimo orador, vereador Peixoto, apresentou moção de pesar, pelo falecimento 

do delegado da Polícia Civil – PC/AM, Aldeney Goes, corrido na última sexta-feira, 

dia vinte e oito de outubro, enfatizando que o mesmo tinha o respeito e o 

reconhecimento de todas da classe. O orador compartilhou um vídeo contendo 

depoimentos de policiais civis no sepultamento do delegado; ressaltou o trabalho da 

Polícia Civil do Pará, que em poucas horas conseguiu prender os assassinos; e 

disse que acreditava na breve elucidação do crime.  Foi aparteado pelos vereadores 

Mitoso, Capitão Carpê, William Alemão e Marcel Alexandre. Retomando a 

palavra, acolheu os apartes, e finalizando, solidarizou-se com a família enlutada; 

com a equipe que trabalhava com delegado; e com a Polícia Civil. O décimo 

primeiro orador, vereador Rodrigo Guedes, manifestou-se sobre o encerramento 

do pleito eleitoral; e parabenizou o governador reeleito Wilson Lima; desejando-lhe 

que o segundo mandato fosse até mais frutífero que o primeiro. O orador destacou 

que o país precisava de paz, tranquilidade, e que existiam instrumentos legais para 

contestar o resultado, manifestando-se contrário a movimentos que incentivassem a 

ruptura no país. Declarou, ainda, que o presidente eleito precisaria governar para 

todos os brasileiros, e não somente para aqueles que o elegeram. Concluindo, falou 

da deliberação, no dia anterior, do projeto para a lei orçamentária anual da Prefeitura 

de Manaus e sugeriu à Mesa, para que fossem organizadas audiências públicas, 

antes da votação, no sentido de ouvir a população, de forma inovadora e 

diferenciada para a gestão atual. O décimo segundo orador, vereador Capitão 

Carpê, fez a leitura de uma “carta aos patriotas”, referente ao resultado do pleito 

eleitoral; e parabenizou o governador reeleito Wilson Lima, pedindo a Deus que 

conduzisse o mesmo no seu segundo mandato, assegurando que a democracia 

deveria ser respeitada e a oposição qualificada, pois o país e os brasileiros 
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mereciam respeito. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a 

sessão às onze horas e cinquenta e quatro 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
ANA MARIA DOS SANTOS ROCHA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 634.586.752-72 EM 27/12/2022 11:00:34
ELISSANDRO AMORIM BESSA - VEREADOR - 405.507.372-00 EM 27/12/2022 11:51:39
CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - VEREADOR - 641.056.792-87 EM 27/12/2022 12:14:15
DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 27/12/2022 17:23:39
JOAO CARLOS DOS SANTOS MELLO - VEREADOR - 074.890.987-77 EM 28/12/2022 09:35:01
JACQUELINE PINHEIRO DE LIMA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 201.310.202-00 EM 28/12/2022 09:41:40
DIEGO ROBERTO AFONSO - VEREADOR - 784.440.632-15 EM 28/12/2022 11:51:30
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