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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 7/12/2022 

Reunião Ordinária do dia 06 de dezembro de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia seis de dezembro 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 Caio André Pinheiro de Oliveira, do Partido Social Cristão (PSC); e, 

eventualmente, pelo vereador Elissandro Amorim Bessa, do Solidariedade (SD); 

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; 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 (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); David Valente Reis, 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); e 

Yomara Jesuína Lins Rodrigues, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 

(PRTB). JUSTIFICADA a ausência dos vereadores Amom Mandel Lins Filho, do 

Cidadania; Antônio Almeida Peixoto Filho e Wallace Fernandes de Oliveira, do 

PROS; Robson da Silva Teixeira e Rosivaldo Oliveira Cordovil, do PSDB; Thaysa 

Lippy Silva de Souza, do PP; e Wanderley Caldeira Monteiro, 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 cinco de dezembro 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 Capitão Carpê, parabenizou a todos os vereadores que fizeram parte do 
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pleito realizado na sessão anterior, para a presidência da Casa do biênio dois mil e 

vinte e três a dois mil e vinte e quatro, especialmente ao grupo dos vinte e dois 

vereadores que lutaram pela independência do Poder Legislativo; assim como os 

eleitos, agradecendo o apoio e o voto de cada vereador que apoiou a sua 

candidatura para Ouvidor da Casa. O orador prometeu fazer um mandato 

transparente e implacável com relação às pautas e demandas da população, 

afirmando que a Ouvidoria estaria de portas abertas para ouvir os cidadãos 

manauaras, no sentido de buscar melhorias para todos. Por fim, discorreu sobre a 

importância do resgate dos valores, da transparência e da autonomia do Poder 

Legislativo, feito por um grupo coeso e firme que iria fiscalizar e denunciar, quando 

fosse necessário, a má gestão do Executivo Municipal. O segundo orador, vereador 

Rodrigo Guedes, falou sobre a eleição histórica e importantíssima do parlamento 

municipal, que havia indicado de forma incisiva que pretendia ter uma gestão mais 

independente do Poder Executivo; e cumprimentou o presidente eleito, vereador 

Caio André, e a vice-presidente, vereadora Yomara Lins, e, nominalmente, a todos 

os vereadores eleitos para os cargos da Mesa Diretora do próximo biênio, que se 

encaminhava para cumprir a função de fiscalizar com independência e liberdade, a 

fim de que o serviço público chegasse com qualidade aos manauaras. Continuando, 

ressaltou a presença do ex-vereador doutor Vitor, dando-lhe boas-vindas; e 

cumprimentou os vereadores que compuseram a chapa adversária, na pessoa do 

vereador Elan Alencar. Em seguida, dirigiu-se ao presidente eleito, vereador Caio 

André, desejando-lhe uma gestão histórica, e salientando que um dos motivos pelos 

quais o havia apoiado, foi o fato de o mesmo ter assinado uma “carta compromisso” 

de que suas propostas seriam chanceladas, a saber: Câmara Independente; 

Câmara Inclusiva; Câmara Participativa; Câmara Sustentável; Câmara Transparente; 

Câmara Gestora; Modelo de Gestão, com a realização de concurso público e o 

cumprimento integral do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores 

efetivos da Casa, e pagamento dos direitos trabalhistas dos ex-servidores, pela 

ordem de saída; Câmara Presente, principalmente no seu entorno; Orçamento 

Participativo; e, por fim, o retorno do Parlamento Jovem. Foi aparteado pelos 

vereadores William Alemão, Sassá da Construção Civil, Lissandro Breval e 

Capitão Carpê. Retomando a palavra, acolheu os apartes. Retomando a palavra, 

acolheu os apartes, e desejou sucesso à nova gestão. A terceira oradora, 

vereadora Yomara Lins, também falou sobre a eleição democrática da Casa, 

afirmando que se sentia honrada por cada voto que obteve; agradeceu ao grupo dos 

vinte e dois vereadores; e disse que zelava pela paz, no sentido de que todos unidos 

fortalecessem a Casa e juntos pudessem fazer uma gestão de excelência. A oradora 

agradeceu por ter sido escolhida como vice-presidente, a primeira na história do 

parlamento, fortalecendo a igualdade no parlamento municipal. Foi aparteada pelos 

vereadores Prof. Jacqueline, Mitoso, William Alemão, Raiff Matos, Elan Alencar, 

Diego Afonso, Marcel Alexandre e Glória Carratte. Retomando a palavra, 

acolheu os apartes, e ratificou a sua felicidade pelo apoio e voto de cada um de 

seus pares, colocando-se à disposição de todos. O quarto orador, vereador William 

Alemão, falou sobre a situação do Terminal T3, que não foi entregue; solicitou um 
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posicionamento da Casa a respeito do processo administrativo, que abriu contra o 

assessor que o desrespeitou; e, finalizando, falou sobre a importância cultural e 

econômica do Aeroclube de Manaus, não só para a capital, mas para todo o Estado 

do Amazonas, salientando que apresentaria um projeto de lei para que a rua Barão 

de Indaiá voltasse a se chamar avenida do Aeroclube do Amazonas. O quinto 

orador, vereador Kennedy Marques, discorreu sobre a sua bandeira, a favor dos 

animais, informando que no próximo dia dezoito, das oito às treze horas, no Centro 

de Convivência do bairro Santo Antônio, seria realizada mais uma edição do “Um dia 

bom pra cachorro”, que também incluía os gatos, não só para celebrar, mas também 

para orientar os tutores e interessados sobre cuidados com os pets, convidando a 

todos para participarem do evento. O orador falou sobre um acontecimento no 

estado do Pará, no qual um cidadão estuprou uma cadela, caso que demonstrava a 

relevância dos projetos que visavam proteger os animais, em detrimento da questão 

financeira; e propôs uma reflexão aos seus pares sobre os assuntos importantes que 

se tornavam lei na Casa, a exemplo do projeto que proibia a “utilização, queima e 

soltura de fogos de estampidos e artifícios”, de autoria do vereador Rodrigo Guedes. 

Foi aparteado pelos vereadores Rodrigo Guedes e Elan Alencar. Retomando a 

palavra, acolheu os apartes, e reforçou o supracitado convite, para que todos 

conhecessem a realidade da vida de quem amava os animais. O vereador Caio 

André assumiu a presidência da Mesa. O sexto orador, vereador Bessa, falou de 

seu orgulho em representar as comunidades dos bairros de Manaus, e reverberou 

um pedido da comunidade Nova Vitória, divulgando, por meio de vídeo, o serviço 

inacabado de fresagem na avenida Magalhães e Travessa Nova Vitória, reforçando 

a solicitação, que já havia feito anteriormente, para a conclusão do serviço à 

Secretaria Municipal de Infraestrutura – Seminf. Foi aparteado pelos vereadores 

Lissandro Breval, Raiff Matos, Sassá da Construção Civil, William Alemão, Ivo 

Neto e Rodrigo Guedes. Retomando a palavra, acolheu os apartes, e, concluindo, 

afirmou que, pelo relato dos seus pares, seria necessário que o prefeito chamasse o 

secretário e os gerentes dos distritos de obras para organizarem o cronograma do 

programa “Asfalta Manaus”, no sentido de evitar serviços inacabados. Nada mais 

havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão às onze 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. 
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PODER LEGISLATIVO

ASSINATURAS DIGITAIS
ANA MARIA DOS SANTOS ROCHA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 634.586.752-72 EM 16/12/2022 14:22:11
CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA - VEREADOR - 641.056.792-87 EM 16/12/2022 14:41:05
EDUARDO ASSUNCAO ALFAIA (CONCORDÂNCIA)  - VEREADOR - 651.106.502-25 EM 16/12/2022 15:47:47
CARMEM GLORIA ALMEIDA CARRATTE - VEREADOR - 115.263.602-25 EM 16/12/2022 16:45:06
JOAO CARLOS DOS SANTOS MELLO - VEREADOR - 074.890.987-77 EM 16/12/2022 16:50:54
DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE - 509.879.092-15 EM 19/12/2022 16:09:49
ELISSANDRO AMORIM BESSA - VEREADOR - 405.507.372-00 EM 20/12/2022 10:12:40
JACQUELINE PINHEIRO DE LIMA - TÉCNICO EM TAQUIGRAFIA - 201.310.202-00 EM 20/12/2022 12:01:12
DIEGO ROBERTO AFONSO - VEREADOR - 784.440.632-15 EM 21/12/2022 10:54:15
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